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Малює жінка

Вітання
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День місцевої громади

7 грудня – День місцевого самоврядування.
Це ваш день, шановні вишгородці: без вашої активності та
ініціативи міській владі було б набагато важче працювати.
Це ваш день, шановні депутати: ви представляєте, захищаєте і відповідаєте за кожну людину в громаді.
Це ваш день, шановні працівники виконавчих комітетів міської та районної рад: діяти в інтересах усіх загалом, але з думкою
про кожного окремо — це ваші повсякденні принципи діяльності.
Нехай цей святковий день ще більше консолідує нашу спільну роботу у напрямку відродження, збереження і примноження.
Успіхів у нелегкій роботі, творчого натхнення, міцного
здоров’я, родинного благополуччя!
Вишгородський міський голова
Віктор РЕШЕТНЯК,
міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

Голос за
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ > 2

Школа без кутів
і 30-кілометрова
велосипедна доріжка
Прапор міста-побратима вручає Віктору Решетняку мер Раквере Андреас Яадла
1) Які рубрики вам подобаються найбільше (підкресліть):
«Адмінкомісія»
«а-Фішка»
«Батьки і діти»
«Батьківські
університети»
«Благодійність»
«Благоустрій»
«Ваше здоров’я»
«Ваші права»
«Візитівка»
«Від першої особи»
«Вулиці нашого міста»
«Вустами дитини»
«Гайд-парк»
«Глас народний»
«Громада — влада»
«Дата»
«Дачні секрети»
«Два погляди
на одну ситуацію»
«День міста»
«Депутатська трибуна»
«Диваки»
«Дитячий майданчик»
«Дім. Сад. Город»
«Добрі новини»
«Житлово-комунальне
господарство»
«Законодавство»
«За кермом»

Анкета читача
«За лаштунками»
«Земельні питання»
«Засобі масової
інформації»
«Знай наших!»
«Знайомство зблизька»
«Інформація до роздумів»
«ІНФОРМтиждень»
«Історія»
«Календар»
«Канікули»
«Колонка редактора»
«Коментар»
«Комунальні новини»
«Культура»
«Лист у номер»
«Ліра»
«Людина»
«Майстер-класи»
«Мода»
«Молодіжний квартал»
«Меню»
«На дозвіллі»
«На прийомі
у міського голови»
«Народна аптека»
«Невигадані історії»
«Освіта»
«Особистості»
«Офіційно»

«Перспективи»
«Побратимство»
«Подія»
«Подорожі»
«Позашкілля»
«ПС»
«Проблема»
«Професія»
«Світлофор»
«Сервіс»
«Сесія міськради»
«Сигнали служби 101»
«Сигнали служби 102»
«Соціальні гарантії»
«Соціум»
«Спосіб життя»
«Справи депутатські»
«Статус міста
обласного значення»
«Столиця поруч»
«Субсидія»
«Сусіди»
«Таке життя»
«Тема»
«Транспорт»
«Резонанс»
«Про все потроху»
«У комісіях міськради»
«У міськвиконкомі»
«Усміхніться»
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«Феміда»
«ФізкультУРА»
«ФОТОмить»
«Цікавинки»
«Як живеш, ветеране?»
2) Ваші пропозиції: які
нові рубрики потрібні
(напишіть)
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
3) Чи потрібна у газеті:
— реклама
— програма телебачення
— кросворди
— рецепти
(Будь ласка, поставте
«Так» або «Ні» навпроти
кожного рядка)
Заповнені анкети надсилайте на адресу: м.
Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 2, редакція
газети «Вишгород» або
на електронну адресу:
ngvyshgorod@ukr.net.
Автор найцікавішої відповіді отримає від редакції
газети «Вишгород» безкоштовну передплату на
2012 рік.

Медики Вишгородської центральної
районної лікарні ознайомилися з
лікувальними установами м. Раквере
та обговорили засади майбутньої
співпраці, зокрема обмін досвідом
Марина КОЧЕЛІСОВА, Вікторія ШМИГОРА
ФОТО — Ігор ВІЗНЯК, Махаммад МАХАММАД,
спеціально для «Вишгорода»

М

инулого тижня делегація лікарів із Вишгородської центральної районної лікарні (завідувач хірургічного відділення Ігор Візняк, завідувач відділення інтенсивної терапіїї та анастезіології Сергій Крилов
і травматолог Махаммад Махаммад) на чолі з Вишгородським міським головою Віктором Решетняком відвідала
естонське місто-побратим Раквере.
Далі — на стор 4, 5

На рік — дешевше
Передплата-2012

Шановні читачі!

Вартість передплати на газету
«Вишгород»
із ІІ півріччя 2012 року збільшиться

Передплатити
Передплатний
міську газету
індекс
40007
НА ВЕСЬ
у Каталозі
НАСТУПНИЙ РІК
місцевих
(і зекономити 20
періодичних
грн) – це ШАНС.
видань
Скористайтеся ним!

Автор найцікавішої анкети читача
отримає приз від редакції —
безкоштовну передплату на 2012 рік

Електронна адреса газети «Вишгород»: ngvyshgorod@ukr.net
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3 грудня

Субсидії

Призначення спрощено
Мідя ЛІ,
начальник управління праці
та соціального захисту
населення Вишгородської
райдержадміністрації

В

ідповідними постановами
Кабміну запроваджено подальше спрощення умов призначення житлових субсидій та
врегульовано деякі найбільш
проблемні питання, які впливали
на можливість малозабезпечених родин оформити субсидію.
Так, із 1 січня 2012 року в разі призначення житлової субсидії сім’ї, до
складу яких входять діти або інваліди І-ІІ груп і дохід яких на одну
особу не досягає прожиткового мінімуму, сплачуватимуть за житловокомунальні послуги 10 відсотків середньомісячного сукупного доходу
(за існуючих умов такі сім’ї сплачують
10 відсотків, якщо дохід на одну особу не перевищує 50 відсотків прожиткового мінімуму). Перерахунок таких
субсидій буде здійснено автоматично, без додаткових звернень громадян.
Надано право отримувати субсидії громадянам, які мають нереструктуризовану заборгованість з
оплати житлово-комунальних послуг,
що утворилася до 1 грудня 2006 року.
Комісіям при місцевих органах виконавчої влади дозволено приймати
безстрокові рішення про призначення житлових субсидій на загальну
житлову площу сім’ям, які складаються з непрацездатних осіб, до
зміни обставин у таких сім’ях (зміна
складу осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, їх сімейного стану,
працевлаштування таких осіб або виникнення в них інших джерел доходів).
Сім’ям, в яких члени родини відсутні тривалий час (працюють або
навчаються в іншому регіоні, перебувають на лікуванні чи в місцях позбавлення волі), субсидія — за наявності
засобів обліку комунальних послуг
— призначається з урахуванням підтверджуючих документів про тимчасову відсутність зареєстрованих
осіб, в окремих випадках — на підставі обстеження умов проживання.
При призначенні субсидій не будуть враховуватися транспортні засоби вітчизняного виробництва, які
перебувають в експлуатації понад 10
років, та інші транспортні засоби, що
перебувають в експлуатації понад 15
років з дати випуску.

Пенсійний фонд

Обмежено прийом заяв
Оксана ТАРАСЕНКО,
начальник управління

Н

Соціум

2011 року

а виконання наказу Головного управління ПФУ у Київській
області від 25.11.2011 р. №199 — із
28.11.2011 р. по 30.12.2011 р. в
Управлінні Пенсійного фонду України
у Вишгородському районі проводиться інвентаризація пенсійних справ та
особових рахунків одержувачів пенсій.
Під час інвентаризації приймають
виключно заяви для:
— первинного призначення пенсій;
— виплати допомоги на поховання;
— виплати недоотриманої пенсії у
зв’язку зі смертю пенсіонерів;
— виплати пенсій особам, які виїжджають за кордон на ПМП.

Вишгород
Історія держави

Хор «Ветеран Вишгорода»

Вклонімося
знаменним тим рокам
Маргарита ОЛАБІНА,
голова комітету з культурномасової роботи ради
ветеранів м. Вишгорода

М

инулого тижня хор
«Ветеран Вишгорода» (художній
керівник Анна Покровська)
здійснив творчу поїздку до
шпиталю ветеранів Великої
Вітчизняної війни. Автобус
для хористів, апаратури й
костюмів замовили керівники міста та району.
Наші ветерани-вишгородці
підготували концерт, присвячений 68-й річниці звільнення
Києва та 67-й річниці звільнення України від німецько-фа-

шистських загарбників. Тож у
репертуарі були пісні воєнної
та післявоєнної пори.
Разом із ветеранами виступала й молодь — ансамбль
«Нащадки Перемоги» представляли учениці Вишгородської спеціалізованої школи
«Сузір’я» Оля Коломенко та
Вікторія Биховська. А завершальну пісню концерту виконала Анна Покровська.
Слухачі — ветерани та діти
Великої Вітчизняної війни, воїни-інтернаціоналісти та інші
пацієнти шпиталю – зустрічали оплесками кожен номер, а
після концерту просили вишгородців частіше приїздити з
новими піснями.

Голос за Незалежність

П

ершого грудня 2011 року Президент Віктор Янукович привітав українців з нагоди
20-ї річниці Всеукраїнського референдуму
на підтвердження Акта проголошення незалежності
України.
20 років тому патріоти-активісти і комісія сприяння
рефендуму зробили величезну роботу: у кожну домівку
залетіла листівка-запрошення на референдум, і 1 грудня 28 804 071 громадянин, або 90,32 відсотка населення
України (що взяло участь в голосуванні), сказали: «Так
— незалежній Україні».
У Вишгороді було зареєстровано 57 612 виборців, з
яких 48 492 проголосували за незалежність Української
держави. Привели навіть 90-річну бабусю, яка сказала:
«Хочу голосувати за незалежність України».
«Результат референдуму мав величезне значення.
Після нього незалежну Україну визнали понад 100 країн світу. Нині Українська держава посідає гідне місце у
світі», — йдеться у зверненні Віктора Януковича. Президент України відзначив, що перед владою стоїть завдання побудувати демократичну, стабільну, сильну державу, і додав: «Впевнений, ми досягнемо цієї мети».

Вогник пам’яті — в душі
Іван БОНДАРЕНКО
ФОТО — автор, «Вишгород»
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листопада у Вишгороді
відбувався
мітинг-реквієм з нагоди 79-х роковин Голодомору в
Україні 1932-1933 років та вшанування пам’яті жертв політичних репресій. На Ольжиній горі зібралися
представники державної й місцевої влади, колективів підприємств,
установ і закладів, громадських
організацій, мешканці міста.
Мітинг почався з літургії: священнослужителі вишгородських церков
помолились за упокій знищених голодом і репресіями українців, що до
останнього подиху вірили в силу єдиного Бога. Школярі продекламували
вірші, присвячені жертвам сталінських
репресій, а Надія Романів (голова обласної організації репресованих та

політв’язнів) нагадала, що потрібно частіше вшановувати пам’ять
тих, хто боровся за вільну соборну
Україну і віддав життя за майбутнє
всіх громадян нашої держави.
Від міської влади виступила
секретар Вишгородської міської
ради Марія Решетнікова:
«79 років тому нашу націю винищували голодною смертю. Тодішня влада скоїла подвійний злочин, адже на найродючішій на цій
планеті землі вона зморила голодом мільйони українців і впродовж
п’ятидесяти років приховувала
правду про ці жахливі події. І ми сьогодні запалили свічки, щоб зігріти
душі пам’яттю про всіх невинно згублених українців».
Учасники мітингу поклали квіти до
пам’ятників жертвам політичних репресій та Голодомору й відламали по
шматочку поминального короваю, як

* Голодомор в Україні тривав із грудня 1932 р. по липень 1933 р.
3 941 000 людей померли від голоду.
* 6 122 000 — втратили ненародженими. Це визнали за статистичними даними про зменшення народжуваності у той період. Урахували й тих,
кого могли народити загиблі.
* Збереглося 3186 книг реєстрації актів про смерть.
* 1022 кримінальних справ за фактами людоїдства та трупоїдства.
Сплеск таких явищ у той період фахівці в галузі судово-психіатричної
експертизи пояснюють тривалим голодуванням людей, що призводить
до зміни їхнього психічного стану.

Новий рік на порозі

Чіповані ялинки

Д

ержлісагентство запровадило електронний облік деревини. Електронний чіп міститиме відомості про
лісгосп та лісництво, з якого привезене дерево, його сорт і якість. І зняти такий пристрій
із сосни чи ялинки без пошкодження буде неможливо.
За чіпом будь-який правоохоронник легко встановить відповідність товару супровідним документам і перевірить, чи не прибув він із небезпечної
Чорнобильської зони. Один чіп — 1,34 грн, а ялинка
(сосна) цього року коштуватиме в середньому 5052 грн.
Постановою Кабінету Міністрів України вже затверджені штрафи за шкоду лісу. Так, за дерево
діаметром пня до 10 см браконьєр заплатить 189
грн, 10-14 см — 333, 14-18 см — 854, 18-22 см —
1753 грн.
За ст. 65 Кодексу України про адміністративні
правопорушення до цього додасться і штраф — у
розмірі від 5 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (85-170 грн), а якщо браконьєр —
посадова особа, то від 7 до 12 (119-204 грн).

Поминальний коровай
символу скорботи українців за загиблими земляками.
26 листопада о 16:00 всі небайдужі громадяни запалили на своїх вікнах
свічки пам’яті, що горіли всю ніч, як
символ глибокої шани нашим загиблим співвітчизникам.
«Орієнтовна тривалість голодування людини за умови вживання
води — понад 8 тижнів.
Тривале голодування спричиняє виникнення непов’язаних із
харчуванням хвороб, гіповітамінозів, гіпомікроаліментозів, дистрофій тощо, які в кінцевому результаті призводять до смерті людини»
(Із постанови апеляційного суду
Києва від 13 січня 2010 р. у кримінальній справі за фактом скоєння геноциду в Україні в 1932-1933 рр.)

Введення

Ч

Мітинг-реквієм

етвертого грудня за
новим стилем — свято
Введення в храм Пресвятої Богородиці, або Третя
Пречиста — припадає на початок Пилипівського посту, що
передує Різдву.
У стародавніх іудеїв існував
звичай – віддавати своїх первістків на служіння Богу. Так було і з
Пресвятою Богородицею. Її батьки Яким та Анна аж до глибокої
старості не мали нащадків і просили Бога про дитину, яку обіцяли
присвятити служінню Господу.
Народилася дівчинка. Коли
Марії виповнилось три роки,
батьки привели її, святково прибрану, до храму і поставили на
першу сходинку. Дівчинка сама,
як доросла, піднялась високими східцями, де зустрів її первосвященик Захарій. Він ввів Діву
у храм – у святая святих, куди не
насмілювався ніхто входити, крім

Народні традиції
нього, і то лише раз на рік.
Із цього дня Пресвята Діва
жила там. Поява її у храмі знаменувала межу обох Завітів — Ветхого і Нового. Вона завершила
перший і відкрила другий.
Храм – це відбиття неба на
землі. У ньому людина, як у дзеркалі, може знайти себе і зрозуміти своє призначення. Справжнім
храмом Божим повинна стати
сама людина, як Діва Марія.
У день Введення в храмах лунають різдвяні співи про пришестя у світ Христа Спасителя.
***
Протягом Пилипівського посту
вживають пісні страви – гриби,
овочі, фрукти, вареники з маком
та гречкою, голубці з грибами.
На Введення в Україні звичайно випадає сніг, а тому й кажуть:
«Третя Пречиста снігом покриває».

Вишгород
Аварії
ДЖЕРЕЛО: ВМКП «Водоканал»
ФОТО — Марта КВІТКА

В

продовж останнього тижня у
Вишгороді ВМКП «Водоканал»
ліквідувало дві аварії на водоводах. Тимчасові незручності вишгородцям принесло і підключення до
нової гілки водоводу, яке здійснювала
спеціалізована організація.
Через аварію в суботу, 26 листопада,
на водоводі діаметром 250 мм (просп. І.
Мазепи, 12) від водопостачання було відключено сім житлових будинків на просп.
І. Мазепи та вул. Н. Шолуденка.
За інформацією керівництва Вишгородського міського комунального підприємства «Водоканал», воду в будинки
подавали за графіком: у суботу — вранці
і ввечері, в неділю — вранці. На під’їздах
були відповідні оголошення.
Аварію усунуто в понеділок у першій
половині дня за три години. Ліквідація аварії ускладнювалась тим, що в місці прокладення водоводу проходять газопровід
і кабелі зв’язку. Тож проведення земляних

Наше місто

3 грудня

Кілька діб без води
робіт необхідно було погодити з газовою службою, зв’язківцями, а
оскільки близько дорога
— то ще й із ДАІ. У вихідні
це зробити було неможливо.
Друга аварія сталася 28 листопада на магістральному
водоводі
діаметром 500 мм на вул.
М. Грушевського. Для її
усунення (а це тривало
чотири години) необхідно
було відключити зовнішнє освітлення, відсунути
стовп освітлення, кабелі
живлення електромережі.
О 20:00 в будинки на
вул. М. Грушевського та масиві «Гора»
(приватна забудова) вода надійшла.
У вівторок, 29 листопада, нижня частина Вишгорода знову була без води — через планове відключення (підприємства
були завчасно попереджені). Спеціалізоване підприємство — ТОВ «Навігатор-
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Розпочинає роботу

Громадська
приймальня
депутатів
Вишгородської
міської ради VI
скликання

У

спецбуд» підключало до міської водопровідної мережі нову гілку водоводу, яка
пролягає вздовж нового автошляху (по
вул. Набережній). Роботи завершені 29
листопада о 23:50.
Вишгородське міське комунальне підприємство «Водоканал» перепрошує вишгородців за тимчасові незручності.

Депутатська трибуна

Найактивніші

приміщенні міжшкільного навчально-виробничого комбінату (вул. Шкільна, 29) щомісяця першого та
третього четверга з 18:00
до 20:00 (тел: (04596) 54492) на своїх виборців чекатимуть:
Валерій Павлович ВИГОВСЬКИЙ – вул. Київська,
18, 20, Ю. Кургузова, 2,
4-а, 4-б, 10 (округ № 9/17);
Ольга Василівна МЕЛЬНИК – вул. Київська, 2, 4, 5,
6, 8, 9, 11, 12, Набережна,
22 (округ № 7/13);
Юрій Іванович ЛИННИК –
вул. М. Гриненка, 1-а, Лугова, 3, В. Симоненка, 2, Глібова, Піщана, О. Довженка,
Максимовича, Космонавтів, Святославська, В. Мономаха (округ № 1/2).

Про все потроху

Максим МАКАРЕНКО,
депутат виборчого округу № 7/13

26

листопада ц. р. відбулися
мої зустрічі з виборцями
округу, який я представляю в міськраді — мешканцями будинків вул. Шолуденка, 6, 3 і 5 та Набережній, 2. Найактивнішими були мешканці
з Шолуденка 3, 5, 6 — їх найбільше прийшло на зустріч. Для тих же, хто з різних причин не почув мого звіту, друкую
його в газеті «Вишгород».
Отож, що було зроблено за рік, що минув?
На кожному з під’їздів багатоповерхівок округу № 7/13 з’явилися інформаційні таблички з контактними телефонами.
Прийом виборців відбувався по вівторках
і суботах з 10 до 15 години за адресою:
м. Вишгород, вул. Київська, 12 у громадській приймальні. Зі мною можна було
поспілкуватися також і в Інтернет-приймальні, і особисто.
За звітний період 33 особи отримали
від мене безкоштовні консультації з соціально-правових, майнових і земельних,
нотаріальних і юридичних питань. На мою
адресу надійшло 41 звернення громадян, з них:
– 19 — усні (5 — заявникам надано відповіді; 2 — консультації; 3 — відправлено
для розгляду в державні органи, органи
місцевого самоврядування та інші установи);
– 22 — письмові (зокрема 7 — колективні).
Основна тематика звернень: опалення; «ливньовки»; відновлення водопостачання; вивезення сміття і перенесення
сміттєзбірників; діяльність Інтернет-провайдерів; порушення з боку торговельних підприємств; ремонт дахів, ліфтів,
під’їздів, балконів, електромереж, виходів
на дах (і на 70 % вони виконані).
Було зроблено 22 депутатські звернення у відповідні служби (КПЖ і КГ; СЕС;
МВС; Адміністрація Президента; аптека;
«Перекресток»; адмінкомісія міськради;
інспекція по цінах; інспекція ЖКГ, МінЖКГ
та інш.) Позитивно вирішено майже 60 %
звернень.
Серед розв’язаних проблем ЖКГ по
округу 7/13, зокрема:
вул. Н. Шолуденка, 6 — заміна решіток при вході до під’здів і вентилів на стояках водопостачання й опалення у підвалі
будинку; ремонт фасаду аптеки; встановлення металевих дверей до підвалу;
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на вулиці Шолуденка
вул. Н. Шолуденка, 5 — ремонт покрівлі даху першого під’їзду; ремонт другого під’їзду; заміна вентилів на стояках
водопостачання й опалення у підвалі будинку; встановлення металевих дверей на
входах до підвалу та на дах; заміна решіток
при вході до під’їздів та «ливньовок»;
вул. Н. Шолуденка, 3 — ремонт покрівлі першого під’їзду; заміна вентилів на
стояках водопостачання й опалення у підвалі будинку; заміна решіток при вході до
під’їздів та «ливньовок»;
вул. Набережна, 2 — ремонт входу в третій під’їзд і покрівлі у четвертому
під’їзді; встановлення металевих решіток
при вході в підвал.
Це лише частина з того, що потрібно
зробити. Я пам’ятаю і про дитячий майданчик, і про доріжку за будинком, і про
косметичний ремонт, і про встановлення і
парканчик, і про встановлення сміттєзбірників біля одного будинку — і щодо цього
постійно працюю з апаратом виконкому
міськради та міськими комунальниками.
Для вирішення деяких питань потрібен
час, для іншого — кошти, та все заплановане цілком реально зробити.
Я ініціював — у складі постійної комісії
з питань комунального господарства,
благоустрою міста Вишгородської міської ради шостого скликання (де втілюються в життя проекти мої та моїх колег
— Дмитра Корнійчука, Олексія Момота та
Віктора Шубки):
– розгляд питань з теплопостачання й
транспорту;
– створення комісії з вивчення проблем приватизації гуртожитків;
– створення комісії стосовно діяльності
«лівих» Інтернет-провайдерів;
– створення тимчасової контрольної
комісії з питань економічного обґрунтування проекту рішення виконавчого комітету
Вишгородської міської ради «Про встановлення тарифів на послуги з утримання

будинків і споруд та прибудинкових територій».
Переконаний, що робота депутата має
бути спрямована на захист законних прав
громадян та відновлення соціальної справедливості. Саме тому обрав соціальний
блок питань та сферу КПЖ і КГ. Зокрема,
мною складено актів обстеження умов
проживання:
– Шолуденка, 6 —5;
– Шолуденка, 3 — 2;
– Шолуденка, 5 — 10;
– Набережна, 2 — 10.
Шановні мешканці мажоритарного
округу № 7/13, шановні сусіди! Перший
рік ми пройшли разом: ви критично аналізували мої ініціативи, вносили свої пропозиції,
брали участь у громадських заходах.
Активну позицію мешканців вул. Набережної, 2 відзначив Вишгородський
міський голова Віктор Решетняк, до якого
вони зверталися з приводу облаштування
території за будинком (це питання у нього
на контролі). Мер миттєво відреагував на
прохання жителів цього будинку не розширювати автостоянку сусіднього автопідприємства, і вони не раз вдячно говорили про
це своєму депутату.
За
сприяння
Віктора
Решетняка
з’явиться європейська розмітка переходу
на вул. Н. Шолуденка (на перетині з вул.
Межигірського Спаса), що буде зручно й
мешканцям Гори. На контролі у міського голови — парковка на вул. Н. Шолуденка, 6 та
тротуар біля будинків по вул. Н. Шолуденка
3, 5.
Спасибі за підтримку і співпрацю!
Впевнений, що саме спільними зусиллями — вишгородців і депутатів, які є представниками міської громади —Вишгород у
недалекому майбутньому можна буде виправдано назвати містом, де пріоритетом
є громадянин, його інтереси та соціальноекономічний захист, де панують ідеали свободи й соціальної справедливості.

* 1 грудня ц.р. в школі для
дітей з особливими потребами «Надія» відбувся невеличкий концерт вихованців закладу. Для батьків та учителів
вони виконували веселі пісні,
декламували вірші, грали на
музичних інструментах, чим
неабияк порадували дорослих.
А для учнів «Надії» показали
виставу вихованці театрального гуртка міського центру
творчості «Джерело». Начальник гуманітарного відділу
Володимир Ткач та депутат
міськради Ольга Мельник передали колективу школи теплі
слова підтримки Вишгородського міського голови Віктора Решетняк і подарунок «Надії» – музичний центр.
* Цього ж дня в історичному
музеї Вишгородського історико-культурного заповідника
(м.Вишгород, вул. М. Грушевського, 1) відбувся круглий
стіл з нагоди 1065 років від
першої згадки у літописі про
місто Вишгород. У ньому взяли участь представники державної та місцевої влад, науковці, історики.
Йшлося про збереження у
місті археологічних пам’яток
часів Київської Русі та історичних ландшафтів, про проблеми та перспективи Вишгородського історико-культурного
заповідника (зокрема, меж)
та встановлення вказівників та
охоронних дошок.
У гімназії «Інтелект» до
всесвітнього Дня боротьби з
ВІЛ/Снідом провели виховну
годину для старшокласників.
Учні гімназії розповідали про
нинішній стан епідемії у світі та Україні, пригадали знаменитостей, які загинули від
страшної недуги, закликали
всіх берегти себе від зараження на СНІД. Також Катерина
Грищенко, спеціаліст районної служби у справах дітей,
зокрема наголосила на тому,
що до ВІЛ-інфікованих треба
ставитись з розумінням, і не
відвертатись від них – вірус не
передається дотиками і повітрям, водночас він розповсюджується через кров, наркотики тощо.
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Європейський стиль
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Вишгород

Школа без кутів і 30-кілометрова велосипедна доріжка
(Початок — на стор. 1)
Докладніше про дружній візит розповідає міський голова Віктор РЕШЕТНЯК: «Вперше був у Естонії шість років
тому разом із тодішнім Президентом
України Віктором Ющенком, підписували договір про побратимство. Нині є з
чим порівняти.
Естонія розквітла із вступом до
Євросоюзу. Я переконався в цьому на
власні очі. І дуже добре, що серед наших побратимів є це місто. Нині розробляємо спільну програму соціальноекономічного розвитку Вишгорода на
прикладі Раквере. Для нас це гарний
взірець — місто пострадянського простору.
Ще під час етапу чемпіонату «Фор-

мули-1 на воді» ми з мером Раквере Андреасом Яадла обговорювали напрямки
співпраці. Він відзначив зміни, які відбулися в Україні, й у Вишгороді зокрема, із
приходом нової влади. З інтересом вислухав про співпрацю з районною (голова Олександр Приходько) та обласною
держадміністрацією (голова Анатолій
Присяжнюк, перший заступник — наш
земляк Ярослав Москаленко). І запросив наших лікарів відвідати естонське
місто.
Раквере — містечко невелике, але
там добре розвинута міська інфраструктура, є стадіон, на якому, до речі,
наступного року проходитиме юнацький чемпіонат Європи з футболу, є навіть театр.
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Під час візиту до міста-побратима
пріоритет віддали медицині. (Звісно,
медична галузь в Естонії на значно вищому рівні. Це насамперед стосується
обладнання, якого так бракує нам.)
Побували ми в мерії, в різних установах міста Раквере. Приємним сюрпризом стала зустріч із українською
діаспорою: із задоволенням слухали
українські пісні та спілкувалися.
Сподіваюся, ця зустріч стане вагомим кроком у зміцненні відносин між
Вишгородом і Раквере — у різних сферах».
За словами медиків Вишгородської
ЦРЛ, якщо порівняти лікарню у Таллінні
із Київською обласною лікарнею за забезпеченням та рівнем медицини, то це

* Естонці щомісяця 13%
від заробітної плати сплачують до фонду охорони
здоров’я, тому медикаментами та якісними медичними
послугами кожен повністю
забезпечений.
* Для пересічного українця ракверські ковбаски — це
щось німецьке. А от вишгородці знають про місто-побратим набагато більше. І
естонський стиль — це не
лише рибалки й замки.
* Так, внутрішнє подвір’я
міської школи — під скляним
дахом (НА ФОТО 16)… а перед входом, на викладеній
кольоровою плиткою доріжці, — символічні для міста з
відомим м’ясопереробним
підприємством бички. Щороку першого вересня учні
розфарбовують їх.
* Приватна школа, де навчаються за Вальдорфською
системою (в Європі чимало
прибічників і системи Монтессорі): 30 % — внесок міста, 70 % — інвестиції.
* Аква-готель у Раквере
побудували не одразу: естонці поїздили по Європі,
подивилися і зробили такий
комплекс, у якому місця вже
нині заброньовано до Нового
року фіннами, шведами і росіянами із Санкт-Петербурга
(сюди приїздять на СПАпроцедури і в басейни для
дітей та дорослих на 2-3 дні
цілою родиною).

все одно, що порівняти Київську обласну із Димерською лікарнею.
Так, у талліннській обласній лікарні
9 комп’ютерних томографів та апаратів
МРТ, а у Київській обласній — 1-2.
У рентген-відділенні знімки роблять
тільки за потребою. В основному рентген-зображення передаються на екран
комп’ютера. Таким чином, скажімо,
кістку можна бачити у тримірному вимірі та добре роздивитися з усіх боків,
збільшити, наблизити.
Спецліфт до операційного відділення дозволяє не перекладати пацієнта з
допомогою медперсоналу — все автоматизовано, а каталка є складовою частиною операційного столу.
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Школа без кутів і 30-кілометрова велосипедна доріжка
У приймальному відділенні шпиталю
приміщення інтенсивної терапії оснащено краще, ніж відділення реанімації у
Вишгородській ЦРЛ.
Естонський реанімобіль — це відділення реанімації в мініатюрі. А загальноклінічна лабораторія невеличкого естонського містечка дасть фори багатьом
загальнонаціональним українським центрам.
Та все ж в Естонії проблеми з медперсоналом: сусідня Фінляндія пропонує набагато вищі зарплати та ще кращі
умови праці і т. інш.
Вишгородці відзначили увагу міської
влади Раквере до людей. Так, усе найкраще — у дитсадках і школах, а при-

міщення мерії — дуже скромне. Біля
міської лікарні будується вертолітний
майданчик, щоб швидше доставляти пацієнтів.
На високому рівні — спортивні споруди. Здоровий спосіб життя пропагують
активно, за програмою Євросоюзу. Заборонено палити в громадських установах (тільки у спеціальних приміщеннях)
— і кількість курильщиків за останні роки
значно зменшилася, ніхто не хоче бути
«білою вороною».
Спортом займається більша частина
населення міста — і це видно. Біля кожної школи — надсучасний спортивний
майданчик із спортивними снарядами,
біговою доріжкою тощо.
Освітлена велосипедна доріжка до-
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вжиною близько 30 км пролягає містом і
виходить за його межі (і колишній спікер
естонського парламенту 63-річний Тоомас Варек, щодня намотує по Раквере
на своєму велосипеді 15 км).
У спортивному комплексі — велике
поле, доріжки з підгрівом і т. інш. (все за
вимогами УЄФА). Криті трибуни (у місті
з населенням 17 тис. мешканців!) розраховані на 5 тис. глядачів, які сидітимуть
не на лавах, а на окремих пластикових
сидіннях.
У будівлі спорткомплексу — окремі
майданчики для волейболу, баскетболу
та мініфутболу, а також легкоатлетичний
манеж. Є сучасні роздягальні, душі, сауни, доріжка на 130 м для бігу з бар’єрами,
можна натягнути сітку для метання диску

ФОТО — М. МАХАММАД,
І. ВІЗНЯК,

(а для цього потрібен чималий простір).
Більша частина міських програм
фінансується Євросоюзом, який «підтягує» цю небагату, за європейськими
стандартами, країну до вищого рівня. Та
все ж… Вражає проект реконструкції будівлі місцевого театру і використані для
оздоблення матеріали. Все продумано,
зручно, красиво, є місце для виставок і
музичних вечорів.
У коридорах театру — зроблені ракверцями власноруч панно з естонської
крони (нині в Естонії — євро) і т. інш.
Таке враження, що всі ракверці постійно
чимось займаються: чи спортом, чи мистецтвом. І всі хочуть зробити своє місто
найкращим у світі та виконують свої бажання.

14

спеціально для «Вишгорода»
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НА ЗНІМКАХ:
1 — Мер Раквере знайомить гостей з проектами розвитку міста
2 — Таким плакатом
зустріли
вишгородську
делегацію у ракверській
лікарні
3
—
Рентген-кабінет (так само, як і всю
лікарню)
повністю
комп’ютеризовано
4 — Фільварки колишніх німецьких баронів —
нинішні місця для відпочинку, які дуже нагадують
французьке Фонтенбло:
кольорові дахи, фігурні
клумби, а в колишній конюшні… ресторан
5 — Один з куточків театру: апарат для друку
грошей, подвір’я викладене барвистою плитко.
6 — Вестибюль у Талліннській обласній лікарні
сприйняли не всі естонці
— задорого обійшовся
7 — У ракверському
замку нашого мера лікують по-середньовічному
8,9 — Міський театр —
це своєрідний культурний центр: виставки, концерти…
10 — Спорткомплекс з
великим футбольним полем
11 — Приватна школа:
без гострих кутів, збудована з екологічно чистої
деревини, на даху росте
травичка
12 — Давня пушка дотепер бойова
13 — У шкільних коридорах такий веселий лінолеум, що так і хочеться
посміхнутися…
14 — Підкову на щастя з надписом «Вишгород-Раквере-2011»
власноруч викував Віктор
Решетняк…
15 — Семінар з архітектури
17 — В музеях — все діюче. Старовинний фонограф: два оберти — і чудова музика
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Молодіжний квартал

Вишгород

Ювілейний драйв танцюючого «Клерико»
Микола ПРАВОБЕРЕЖНИЙ
ФОТО — Андрій МАКСІМОВ, «Вишгород», а також з архіву «Клерико», спеціально для «Вишгорода»
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років – як один день! Птахом стрімголовим промайнув час. Нібито і не
було тих перших несміливих кроків
становлення, перших приголомшливих
успіхів. Але численні дипломи, грамоти
та подарунки, мов сторінки літопису,
ведуть оповідь про унікальний злет до
танцювального Олімпу Вишгородського міського танцювального колективу
«Клерико».
Чим же всі ці роки «Клерико» підкупляв
журі та українського глядача? До геніального простими речами: високою виконавчою майстерністю, яскравим акторським
талантом юних артистів, художньою довершеністю кожного танцю, барвистою
палітрою костюмів та багатством музики.
Ці складові і є визначальними.
Вкотре помилуватися своїми улюбленцями збирається широкий загал вишгородців. 19 листопада 2011 р. зала центру творчості «Дивосвіт» була заповнена вщент.
Більше 450 вишгородців прийшлина феєричний, досі небачений у місті ювілейний
гала-концерт «Клерико». Аншлаг був заслуженим, бо юні таланти подарували своїм шанувальникам стільки емоцій, стільки
сплесків адреналіну, що по закінченню дійства ще довго лунав шквал овацій.
Варто зазначити, що тієї суботи юні
танцюристи вже втретє давали сольний
концерт. Але за масштабністю та оригінальною режисурою ювілейний виступ
«Клерико» перевершив усі попередні.
Танцювальне дійство не було б таким
видовищним, якби не потужна підтримка
міського голови Віктора Решетняка. Найбільша його заслуга полягає в тому, що він
зумів вирішити найболючішу для «Клеріко»
проблему — приміщення. В стислий строк
його було облаштовано для репетицій,
зберігання реквізиту, словом, колектив
отримав затишну домашню оселю.
Того вечора дансинг-шоу подарувало
14 різножанрових і неповторних номерів.
Глядачі раз-по-разу поринали то в шалений ритм канкану з «Мулен-Руж», то в джазові ілюзії, жартівливо-фольклорні, модерновані, естрадно-спортивні танки, мікси
дитячих романтичних композицій. Серед
них – два сольні номери – у виконанні хореографа-балетмейстера Аліни Кульбаби та учасниці першого зоряного складу
«Клерико» Людмили Меланіч. До речі, у
своїх постановках Аліна враховує характер
і вподобання різних вікових груп танцювального колективу — тому її люблять і поважають і старші, і молодші.
Кілька цифр святкової статистики: у
гала-концерті «Клерико» взяло участь 120
дійових осіб! Семеро красунь-ведучих –
учасниць першого складу — невимушено
керували дійством до фінальної сцени.
Без перебільшення можна сказати,
що такого танцювального драйву, натиску ритмів, запалу, доброї енергетики залу
центр «Дивосвіт» ще не бачив. Навіть далеких від хореографії глядачів вразила палітра артистичних костюмів.
А їх було 18 різновидів! Від фешенебельних бальних до чудернацьких казкових. То ж недарма зал бурхливими аплодисментами привітав автора задумів
самобутнього художника по костюмах
Людмилу Чуру.
Радість залу поділив і керівний склад
міської ради. Зокрема, міський голова Віктор Решетняк від душі поздоровив колектив з ювілеєм:
«У міста Вишгорода є три візитні картки, якими ми дуже пишаємося. Це – духовий оркестр «Водограй», муніципальний
хор «Коралі», і, нарешті, неповторний танцювальний колектив «Клерико»!
Маленькі танцюристи – це наші маленькі посли доброї волі. Вони прославляють Вишгород в усіх куточках України.
Честь і хвала їм!
Але «Клерико» – це також надбання і
району, бо в ансамблі танцюють діти з навколишніх сіл.
У цей ювілейний вечір я хочу щиро подякувати талановитому керівнику Ользі
Пінчук за самовіддану працю і турботу про
наших дітей. Велике спасибі батькам за
підтримку юних талантів. А ми зі свого боку

Аліна Кульбаба та Ольга Пінчук

Ведучі — учасниці першого складу Оксана Степанишина, Вікторія Кравченко, Світлана і Любов Лисенки, Ірина Рвачова, Людмила
Меланіч та Оксана Матвійко

Сольний виступ Людмили Меланіч
На сцені — 120 учасників концерту

разом із районною владою докладемо всіх
зусиль, щоб у вас були всі умови для репетицій, щоб діти мали змогу їздити і виступати не лише на сценах України, а й у кращих концертних залах країн Євросоюзу.
Творчих успіхів вам, юні друзі!»
Як завжди, мер прийшов з цінними подарунками. Діти на «Ура!» сприйняли від
Віктора Олександровича та генерального
спонсора свята — заступника голови Асоціації роботодавців Вишгородщини, депутата Вишгородської міської ради Валерія
Виговського — чудові фірмові сумки з емблемою «Клерико» та спеціальне взуття, що
так потрібне артистам.
У розпал свята завітав і очікуваний гість
– перший заступник голови Київської обласної держадміністрації Ярослав Москаленко. Зі словами вдячності Ярослав Миколайович презентував колективу 20 тисяч

гривень на нагальні потреби.
Не забарилися з подарунками дітям і
батьки. Цю почесну місію виконали Валентин Коровай і Олена Мельник.
Розповідь про свято була б далеко не
повною, якби ми не згадали про незмінного керівника колективу, талановитого
педагога, самобутнього режисера та прекрасного хореографа Ольгу Сергіївну Пінчук. Всі досягнення «Клерико» на всеукраїнських та міжнародних конкурсах треба
завдячувати саме цій енергійній жінці.
Своє професійне кредо Ольга Пінчук
бачить в наступних словах: «Кожна людина
мріє про цікаве і насичене життя, особливо
цього прагнуть діти. Тому не дивно, що в
нас займається мистецтвом танцю 150 дітей різних вікових категорій.
На співбесідах з батьками я завжди
рекомендую заохочувати дітей до танців.

Вони мають чітко усвідомлювати, що танці
– це насамперед здоров’я, бо вони формують у дитини правильну поставу, красиву
ходу. Танці роблять людину більш відкритою, позбавляють комплексів, розвивають
почуття ритму.
Я пишаюся своїми вихованцями, бо
вони цього варті».
Все хороше колись має закінчуватися.
І свято «Клерико» теж дійшло свого фіналу. І яким чудовим сюрпризом стало те, що
на сцену — у супроводі Віктора Решетняка
та Ярослава Москаленка — було вивезено
чотириярусний святковий торт. Солодкий
фінал запав всім до душі.
Сьогодні у «Клерико» розпочалися будні, насичені репетиціями. Будні, які вчергове обернуться на блискучу перемогу і
славу. І вкотре Вишгород матиме нагоду
пишатися своїми талантами.
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09:00 Підсумки тижня
09:40 Точка зору
10:05 Доки батьки сплять
10:30 Шеф-кухар країни
11:25 Доки батьки сплять
12:25 Право на захист
12:45 Армія
13:00 «Не дай СНІДу шанс»
14:40 Вікно в Америку
15:00 Новини
15:35 Урочистості з нагоди
Дня Збройних сил України
17:30 Т/с «Епоха честі-2»
18:20 Новини
19:00 After Lіve
19:20 Право на захист
19:40 Армія
20:35 Сільрада
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:35 221. Екстрений
виклик
21:50 Футбольний код
22:30 Контрольна робота
22:55 Трійка, Кено,
Секунда удачі

06:55 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:15 «Чіп і Дейл:
бурундуки - рятівники»
09:25 «Смакуємо»
09:55 «Світ навиворіт - 2:
Індія»
10:50 «Не може бути»
12:30 «Жінка, не схильна
до авантюр»
14:20 «Закоханий і
беззбройний»
16:00 «Мама в законі»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:55 «Мій коханий
телепень»
19:30 ТСН
20:15 «Інтерни»
20:50 «Інтерни»
21:15 «Холостячки. Нове
кохання»
22:25 «Ілюзія безпеки.
Рибний день»
23:25 «Tkachenko.ua»

05:10 Служба розшуку
дітей
05:20 Світанок
06:10 Ділові факти
06:30 «Таксі».
07:35 Ділові факти
07:40 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
(повтор)
08:45 Факти. Ранок
09:10 Спорт
09:15 «Російський дубль»
12:45 Факти. День
12:55 На рівних
13:05 Спорт
13:10 «Російський дубль»
14:05 «У червні 41-го».
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:25 «Морські дияволи»
22:30 Факти. Підсумок дня
22:45 Свобода слова з
Андрієм Куликовим
00:55 Спорт

6.00, 7.00 СТН. Тижневик
6.30, 19.30 Столиця
7.30, 3.00 Муз. програма
8.00 СТН. Спорт. Тижневик
8.55, 16.55, 23.50 Світ
бізнесу
10.15 Як це?
11.15, 1.50, 5.00
Мультляндія
13.20, 0.00 Громадська
приймальня
14.50, 19.20, 20.50 Міська
варта
15.00, 17.00, 19.00, 21.00,
23.30 СТН
15.10, 21.25, 1.00 В гостях
у Д. Гордона
16.10 У центрі уваги
17.10 Х/ф «Фракія проти
Дракули»
22.25 Т/с «Інспектор
Деррік»

06:10 «Бізнес+»
06:15 Т/с «Адвокат»
07:55 «Нез’ясовно, але
факт»
09:00 «Неймовірна правда
про зірок»
10:00 «ВусоЛапоХвіст»
10:55 Х/ф «Будинок на
узбіччі»
13:35 «Екстрасенси ведуть
розслідування»
14:40 «Нез’ясовно, але
факт»
15:40 «Битва екстрасенсів.
Третя світова»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:50 «Екстрасенси ведуть
розслідування»
20:55 «Куб»
22:00 «Вікна-Новини»
22:40 Х/ф «Закоханий до
безтями»
00:50 Т/с «Доктор Хаус»
01:35 Т/с «Адвокат»

07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:10 Т/с «Щасливі разом»
11:00 Т/с «Татусеві дочки»
12:00 Т/с «Кадети»
14:00 М/с «Бетмен»
14:35 М/с «Маска»
14:55 Teen Tіme
15:00 Т/с «Дрейк і Джош»
15:55 Teen Tіme
16:00 Т/с «Джоуї»
17:00 Т/с «Звабливі та
вільні»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:35 Т/с «Татусеві дочки»
20:10 Аферисти
21:05 Т/с «Третя планета
від сонця»
22:10 Т/с «Щоденники
вампіра»

08:50 Мультфільми
09:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
10:00 Алло, лікарю!
11:15 Х/ф «ЛюдинаНевидимка»
13:20 Мультфільми
14:00 Хіт-парад дикої
природи
15:35 Пустелі світу
16:00 Країна порад
17:00 Алло, лікарю!
17:55 Подорож на край
світу
18:30 «Соціальний пульс»
19:00 Т/с «Ад›ютанти
кохання»
20:00 Соціальний статус:
пенсійна реформа
21:00 «Соціальний пульс»
21:30 Невідома планета
22:25 Х/ф «Картковий
будиночок»

07:00 Новини
07:10 З новим ранком
07:30 Спорт у Подробицях
09:10 Т/с «Клеймо»
Заключні серії
12:00 Новини
12:15 Т/с «Найвродливіша»
1-4сс. Заключна
16:15 «Жди меня»
18:00 Новини
18:10 Т/с «Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Спорт у
Подробицях»
20:35 Т/с «Дівоче
полювання»
21:35 Т/с «Свати 5»
00:00 «Позаочі»
01:00 Х/ф «Арифметика
підлості»
02:35 «Подробиці»
03:05 Х/ф «Жорстока
любов»

07:10 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «Погоня за
тінню»
11:00 Т/с «Дорожній
патруль - 11»
13:00 «Нехай говорять.
Голод і тітки»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Маруся.
Випробування»
20:15 Т/с «П’ятницький»
21:15 Т/с «Погоня за
тінню»
22:15 Х/ф «Гладіатор»

03:55 «НТВ ранок»
06:30 Т/с «Морські
дияволи»
07:30, 13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подія
08:00, 11:00, 14:00, 17:00
Сьогодні
08:20 «Увага, розшук!»
08:55 «До суду»
10:00 Суд присяжних
11:25 «Судовий детектив»
12:40 Центр допомоги
«Настасія»
14:25 «Прокурорська
перевірка»
15:40 «Говоримо і
показуємо»
17:30 Т/с «Літєйний»
19:25 Т/с «Дикий-2»
21:15 Сьогодні. Підсумки
21:35 Чесний понеділок
22:25 «Школа лихослів’я»
23:10 Головна дорога

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
09:45 «Жити здорово!»
11:00, 04:05 «Модний
вирок»
12:20 «Слід»
13:15 «Дільничний
детектив»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
15:55 «Поле чудес»
16:55, 01:05 «Межа
бажань»
18:40, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45, 02:00 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
21:30 «Життя і пригоди
Мішки Япончика»
22:40 «Доля на вибір»

07:50 Т/с «Детективи»
08:30 «Легальний дохід»
08:35 «Друга смуга»
08:40 «Правда життя».
Фанати
09:10 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35 Т/с «CSI: Нью-Йорк»
13:35 Т/с «Близнюки»
15:35 Х/ф «Вигідний
контракт»
16:50 Х/ф «Хліб, золото,
наган»
18:20 «Агенти впливу»
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 9»
20:20 Т/с «CSI: Маямі»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
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УВАГА! ПРОФІЛАКТИКА!
14:00 Програма передач
14:20 «5 елемент»
14:40 «Своїми очима»
15:20 «Час інтерв’ю»
16:20 «Час інтерв’ю»
17:25 «Територія закону»
18:15 «Енергонагляд»
18:45 «Київський час»
19:30 «Бізнес-час»
19:36 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «Українські
пристрасті»
23:35 «Бізнес-час»
23:40 «Автопілот-тест»
00:25 «Автопілот-новини»
00:35 «Огляд преси»
01:00 «Українські
пристрасті»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (04596) 53-950, (093)311-30-03
07:40 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 «Ранетки»
09:55 Comedy Woman
10:50 Жіноча ліга
11:20 Лялечка
12:10 Косметичний ремонт
12:40 «Спліт»
13:05 Маша та моделі
13:45 Дайош молодьож!
14:10 «Універ»
15:10 Дім-2
16:05 «Ранетки»
17:00 «Універ»
18:25 «Моя прекрасна
няня»
19:25 Одна за всіх
19:55 «Універ»
20:50 «Реальні пацани»
21:15 «Універ»
21:40 «Закрита школа»
22:30 «Спліт»
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09:00 Підсумки дня
10:00 «Легко бути жінкою»
10:45 Сьогодні - День
Збройних сил України
11:05 В гостях
у Д. Гордона
12:00 Новини
12:45 Темний силует
13:00 Х/ф «Охоронець для
доньки»
15:00 Новини
15:30 Х/ф «Ідіот»
17:30 Т/с «Епоха честі-2»
18:20 Новини
19:00 Про головне
19:40 «Это было недавно,
это было давно...»
Г.Хазанов
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:40 221. Екстрений
виклик
21:55 221. Екстрений
виклик. Тиждень
22:55 Трійка, Кено,
Максима

07:10 «Сніданок з 1+1»
07:15 «Чіп і Дейл:
бурундуки - рятівники»
10:10 «Сімейні
мелодрами»
11:05 «Не бреши мені - 2»
12:00 «Чесно»
12:55 «Ілюзія безпеки.
Рибний день»
13:55 «Розкрутка»
14:50 «Тиждень без жінок»
16:00 «Мама в законі»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:45 «Сімейні
мелодрами»
18:35 «Не бреши мені - 2»
19:30 ТСН
20:15 «Інтерни»
20:45 «Інтерни»
21:15 «Інтерни»
21:40 Футбол. Ліга
чемпіонів. «Апоел» (Кіпр) «Шахтар» (Україна)
23:45 ТСН
00:00 «Ірландець»

06:15 Ділові факти
06:35 «Таксі»
07:40 Ділові факти
07:50 Ти не повіриш!
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:30 «Далекобійники»
12:35 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти
по-українськи
13:15 Comedy Club
14:15 «Морські дияволи»
16:30 «Далекобійники»
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:25 «Морські дияволи»
22:25 «Таксі»
22:50 Факти. Підсумок дня
23:05 «Офіцери»

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30
СТН
6.30, 19.25, 17.45 Столиця
7.25, 3.00 Муз. програма
8.55, 16.55, 23.50 Світ
бізнесу
10.15 Повнота радості
життя
11.15, 17.10, 1.50, 5.00
Мультляндія
13.20, 0.00 Громадська
приймальня
14.50, 19.20, 20.50 Міська
варта
15.10, 21.25, 1.00 В гостях
у Д. Гордона
16.10 У центрі уваги
20.00 Т/с «Руда»
22.25 Т/с «Інспектор
Деррік»

06:10 «Бізнес+»
06:15 Т/с «Адвокат»
07:55 «Нез’ясовно, але
факт»
09:00 «Неймовірна правда
про зірок»
10:40 «ВусоЛапоХвіст»
11:20 Х/ф «Дві історії про
кохання»
13:30 «Екстрасенси ведуть
розслідування»
14:35 «Нез’ясовно, але
факт»
15:35 «Битва екстрасенсів.
Чорні та білі»
16:55 «Битва екстрасенсів»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:05 «Екстрасенси ведуть
розслідування»
20:10 «Весільні битви»
22:00 «Вікна-Новини»
22:40 «Кохана, ми
вбиваємо дітей»
23:40 Т/с «Доктор Хаус»

07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Т/с «Щасливі разом»
11:00 Т/с «Татусеві дочки»
12:00 Т/с «Кадети»
14:00 М/с «Бетмен»
14:35 М/с «Маска»
14:55 Teen Tіme
15:00 Т/с «Дрейк і Джош»
15:55 Teen Tіme
16:00 Т/с «Джоуї»
17:00 Т/с «Звабливі та
вільні»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Т/с «Татусеві дочки»
20:10 ТОП-100
21:05 Т/с «Третя планета
від сонця»
22:10 Т/с «Щоденники
вампіра»

06:00 Програма передач
06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Мотор-ТБ»
16:15 «Українські
пристрасті»
17:15 «Українські
пристрасті»
18:15 «Агроконтроль»
18:45 «Київський час»
19:30 «Бізнес-час»
19:36 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:40 «Час-Тайм»
21:55 «Портрети»
23:00 «Київський час»
23:10 «Бізнес-час»
23:30 «Територія закону»
23:55 «Огляд преси»
00:25 «Автопілот-новини»

08:00 Соціальний статус:
пенсійна реформа
08:55 Економічний пульс
09:00 Т/с «Ад›ютанти
кохання»
10:00 Алло, лікарю!
11:15 Х/ф «Я зробив усе,
що міг»
13:15 Мультфільми
14:00 Невідома планета
15:00 «Соціальний пульс»
15:35 Пустелі світу
16:00 Країна порад
17:00 Алло, лікарю!
17:55 Подорож на край
світу
18:30 «Соціальний пульс»
18:55 Економічний пульс
19:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
20:00 Соціальний статус:
соціальна держава
21:00 «Соціальний пульс»
21:30 Невідома планета
22:30 Кінофан: Х/ф
«Брейк-пойнт»

05:30 Т/с «Танго з
ангелом»
06:15 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07:00 Новини
07:10 З новим ранком
07:30 Спорт у Подробицях
09:10 Т/с «Свати 5»
11:20 Д/ф «Зрозуміти.
Пробачити»
12:00 Новини
12:15 «Знак якості»
12:40 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
13:35 Д/с «Детективи»
14:15 «Судові справи»
16:05 Т/с «Дар»
18:00 Новини
18:10 Т/с « Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Спорт у
Подробицях»
20:35 Т/с «Дівоче
полювання»
21:35 Т/с «Свати 5»
00:00 «Моя країна»

06:10 Срібний апельсин
07:00 Події
07:10 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «П’ятницький»
10:00 Т/с «Погоня за
тінню»
12:00 Т/с «Ментовські
війни - 5»
13:00 «Нехай говорять.
Братва»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Маруся.
Випробування»
20:15 Т/с «П›ятницький»
21:15 Т/с «Погоня за
тінню»
22:15 Т/с «Слід»

03:55 «НТВ ранок»
06:30 Т/с «Морські
дияволи»
07:30, 13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подія
08:00, 11:00, 14:00, 17:00
Сьогодні
08:20 «Увага: розшук!»
08:55 «До суду»
10:00 Суд присяжних
11:25 «Судовий детектив»
12:40 Центр допомоги
«Настасія»
14:25 «Прокурорська
перевірка»
15:40 «Говоримо і
показуємо»
17:30 Т/с «Літєйний»
19:25 Т/с «Дикий-2»
21:10 Сьогодні. Підсумки
21:30 Футбол. Ліга
чемпіонів УЄФА. «Порту»
(Португалія) - «Зеніт»
(Росія). Пряма трансляція.
23:40 Кулінарний двобій
00:40 Х/ф «В твоїх очах»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:45 «Жити здорово!»
11:00, 04:05 «Модний
вирок»
12:20 «Слід»
13:15 «Дільничний
детектив»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
15:55, 21:30 «Життя і
пригоди Мішки Япончика»
16:55, 01:05 «Межа
бажань»
18:40, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45, 02:00 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 «Висоцький. «От
і збувається все, що
пророчилося...»

08:35 «Друга смуга»
08:40 «Свідок»
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Маямі»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 9»
13:30 Т/с «Близнюки»
15:30 Х/ф «Вигідний
контракт» 2 с.
16:50 Х/ф «У матросів
немає запитань»
18:30 «Речовий доказ».
Кілер «Сліпий»
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 9»
20:20 Т/с «CSI: Маямі»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
23:00 Т/с «Закон і
порядок»

07:40 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 «Ранетки»
09:55 Comedy Woman
10:50 Жіноча ліга
11:20 Лялечка
12:10 Косметичний ремонт
12:40 «Спліт»
13:05 Маша та моделі
13:45 Одна за всіх
14:10 «Моя прекрасна
няня»
15:10 Дім-2
16:05 «Ранетки»
17:00 «Універ»
18:25 «Моя прекрасна
няня»
19:25 Одна за всіх
19:55 «Універ»
20:50 «Реальні пацани»
21:15 «Універ»
21:40 «Закрита школа»
22:30 «Спліт»
23:00 «Та, що говорить з
привидами»
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09:00 Підсумки дня
09:30 Погода
09:35 «Легко бути жінкою»
11:05 В гостях
у Д. Гордона
12:00 Новини
12:10 Діловий світ
12:15 Погода
12:25 Х/ф «Іди і дивись»
15:00 Новини
15:40 Х/ф «Калина
червона»
17:30 Т/с «Епоха честі-2»
18:20 Новини
19:05 Атака магії
19:35 «Хвилюйтесь, будь
ласка...»
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Плюс-мінус
21:45 Досвід
22:35 221. Екстрений
виклик
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

07:10 «Сніданок з 1+1»
07:15 «Чіп і Дейл:
бурундуки - рятівники»
10:05 «Сімейні
мелодрами»
11:00 «Не бреши мені - 2»
12:00 «Чесно»
12:50 «Ілюзія безпеки.
Цілющі святині»
13:40 «Розкрутка»
14:40 «Тиждень без жінок»
16:00 «Мама в законі»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні
мелодрами»
18:30 «Не бреши мені - 2»
19:30 ТСН
20:15 «Інтерни»
20:50 «Інтерни»
21:15 «Краса
по-українськи»
23:20 ТСН
23:40 «Останній вихід
супермена»
01:20 «Інтерни»

06:15 Ділові факти
06:35 «Таксі»
07:35 Ділові факти
07:45 Провокатор
08:45 Факти. Ранок
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:30 «Далекобійники»
12:35 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
13:00 Анекдоти
по-українськи
13:20 Comedy Club
14:20 «Морські дияволи.
Долі-2»
16:35 «Далекобійники»
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:25 «Морські дияволи»
22:25 «Таксі». Комедійний
22:50 Факти. Підсумок
23:05 «Офіцери-2. Одна
доля на двох»

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30
СТН
6.30, 19.25 Столиця
7.25, 3.00 Муз. програма
8.55, 16.55, 23.50 Світ
бізнесу
10.15 Повнота радості
життя
11.15, 17.10, 1.50, 5.00
Мультляндія
13.20, 0.00 Громадська
приймальня
14.50, 19.20, 20.50 Міська
варта
15.10, 21.25, 1.00 В гостях
у Д. Гордона
16.10 У центрі уваги
17.45, 22.25 Т/с «Інспектор
Деррік»
20.00 Т/с «Руда»

06:10 «Бізнес+»
06:15 Т/с «Адвокат»
07:55 «Нез’ясовно, але
факт»
09:00 «Неймовірна правда
про зірок»
09:55 «ВусоЛапоХвіст»
10:50 «Куб»
11:55 «Весільні битви»
13:45 «Екстрасенси ведуть
розслідування»
14:50 «Нез’ясовно, але
факт»
15:50 «Битва екстрасенсів»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:05 «Екстрасенси ведуть
розслідування»
20:10 «МастерШеф»
22:00 «Вікна-Новини»
22:40 «МастерШеф»
00:35 Т/с «Доктор Хаус»
01:25 Т/с «Адвокат»
02:55 «Вікна-Спорт»
03:05 «Бізнес+»

07:30 Репортер
07:35 Погода
07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Т/с «Щасливі разом»
11:00 Т/с «Татусеві дочки»
12:05 Т/с «Кадети»
14:05 М/с «Бетмен»
14:40 М/с «Маска»
14:55 Teen Tіme
15:00 Т/с «Дрейк і Джош»
15:55 Teen Tіme
16:00 Т/с «Джоуї»
17:00 Т/с «Звабливі та
вільні»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Т/с «Татусеві дочки»
20:10 Ревізор
21:05 Т/с «Третя планета
від сонця»
22:10 Т/с «Щоденники
вампіра»

06:00 Програма передач
06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
11:20 «Енергонагляд»
12:15 «Cканер»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Здорові історії»
16:20 «Арсенал»
17:25 «Вільна гавань»
18:15 «Тема дня»
18:45 «Київський час»
19:30 «Бізнес-час»
19:36 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «Акцент»
22:25 «Особливий погляд»
23:00 «Київський час»
23:10 «Бізнес-час»
23:30 «Байк ТІМЕ»
23:55 «Огляд преси»
00:25 «Автопілот-новини»

08:55 Економічний пульс
09:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
10:00 Алло, лікарю!
11:15 Х/ф «Сімейне щастя»
13:20 Мультфільми
14:00 Невідома планета.
15:00 Служба новин
«Соціальний пульс»
16:00 Країна порад
17:00 Алло, лікарю!
17:55 Подорож на край
світу
18:30 «Соціальний пульс»
18:55 Економічний пульс
19:00 Т/с «Ад›ютанти
кохання»
20:00 Соціальний статус:
здоров›я громадян
21:00 «Соціальний пульс»
21:30 Хіт-парад дикої
природи
22:30 Х/ф «Золота жила»

07:10 З новим ранком
07:30 Спорт у Подробицях
09:10 Т/с «Свати 5»
11:20 Д/с «Зрозуміти.
Пробачити»
12:00 Новини
12:15 «Знак якості»
12:40 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
13:35 Д/с «Детективи»
14:15 «Судові справи»
16:05 Т/с «Дар»
18:00 Новини
18:10 Т/с « Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Спорт у
Подробицях»
20:35 Т/с «Дівоче
полювання»
21:35 Т/с «Свати 5»
00:00 Д/ф «Секретні
території» Перевертні. Код
звіра

08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «П’ятницький»
10:00 Т/с «Погоня за
тінню»
12:00 Т/с «Ментовські
війни - 5»
13:00 «Нехай говорять.
Смертельна дієта»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Маруся.
Випробування»
20:15 Т/с «П›ятницький»
21:15 Т/с «Погоня за
тінню»
22:15 Т/с «Слід»
23:50 Т/с «Плащ»

07:30, 13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подія
08:00, 11:00, 14:00, 17:00
Сьогодні
08:20 «В зоні особливого
ризику»
08:55 «До суду»
11:25 «Судовий детектив»
12:40 Центр допомоги
«Настасія»
14:25 «Прокурорська
перевірка»
15:40 «Говоримо і
показуємо»
17:25 Т/с «Літєйний»
19:20 Т/с «Дикий-2»
21:10 Сьогодні. Підсумки
21:30 Футбол. Ліга
чемпіонів УЄФА. «Інтер»
(Італія) - ЦСКА (Росія).
Пряма трансляція.
23:40 «Ліга чемпіонів
УЄФА. Огляд»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:45 «Жити здорово!»
11:00, 04:05 «Модний
вирок»
12:20 «Слід»
13:15 «Дільничний
детектив»
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
15:55, 21:30 «Життя і
пригоди Мішки Япончика»
16:55, 01:15 «Межа
бажань»
18:40, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45, 02:10 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40. «Золота лихоманка»

08:40 «Свідок»
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Маямі»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 9»
13:40 Т/с «Марш
Турецького»
15:25 Х/ф «Вигідний
контракт»
16:40 Х/ф «Наказано взяти
живим»
18:30 «Правда життя»
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 9»
20:20 Т/с «CSI: Маямі»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»

08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 «Ранетки»
09:55 Comedy Woman
10:50 Жіноча ліга
11:20 Лялечка
12:10 Косметичний ремонт
12:40 «Спліт»
13:05 Маша та моделі
14:10 «Моя прекрасна
няня»
15:10 Дім-2
16:05 «Ранетки»
17:00 «Універ»
18:25 «Моя прекрасна
няня»
19:25 Одна за всіх
19:55 «Універ»
20:50 «Реальні пацани»
21:15 «Універ»
21:40 «Закрита школа»
22:30 «Спліт»
23:00 «Та, що говорить з
привидами»
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09:00 Підсумки дня
09:30 Книга.ua
09:55 «Легко бути жінкою»
10:40 Країна якості
11:10 Здоров’я
12:00 Новини
12:30 Аудієнція. Країни від
А до Я
12:55 Крок до зірок.
Євробачення
13:40 Х/ф «Де 042?»
15:00 Новини
15:40 Х/ф «Співробітник
НК»
17:30 Т/с «Епоха честі-2»
18:20 Новини
19:00 Про головне
19:30 «Это было недавно,
это было давно...»
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:40 221. Екстрений
виклик
21:55 Богатирські ігри
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:45 «Служба розшуку
дітей»
06:55 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:15 «Чіп і Дейл:
бурундуки - рятівники»
10:10 «Сімейні
мелодрами»
11:05 «Не бреши мені - 2»
12:05 «Чесно»
13:00 «Ілюзія безпеки.
Космічна загроза»
13:50 «Розкрутка»
14:50 «Тиждень без жінок»
16:00 «Мама в законі»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні
мелодрами»
18:30 «Не бреши мені - 2»
19:30 ТСН
20:15 «Інтерни»
20:50 «Інтерни»
21:15 «Чотири весілля»
22:25 «Здивуй мене-2»

06:15 Погода
06:20 Спорт
06:25 «Таксі»
07:35 Ділові факти
07:45 Максимум в Україні
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:30 «Далекобійники»
12:35 Анекдоти
по-українськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти
по-українськи
13:25 Comedy Club
14:20 «Морські дияволи»
16:35 «Далекобійники»
18:45 Факти. Вечір
19:20 Спорт
19:25 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:25 «Морські дияволи»
22:25 «Таксі».
22:50 Факти. Підсумок дня

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30
СТН
6.30, 19.25 Столиця
7.25, 3.00 Муз. програма
8.55, 16.55, 23.50 Світ
бізнесу
10.15 Повнота радості
життя
11.15, 17.10, 1.50, 5.00
Мультляндія
13.20, 0.00 Громадська
приймальня
14.50, 19.20, 20.50 Міська
варта
15.10, 21.25, 1.00 В гостях
у Д. Гордона
16.10 У центрі уваги
17.45, 22.25 Т/с «Інспектор
Деррік»
20.00 Т/с «Руда»

06:10 «Бізнес+»
06:15 Т/с «Адвокат»
07:55 «Нез’ясовно, але
факт»
09:00 «Неймовірна правда
про зірок»
09:55 «ВусоЛапоХвіст»
11:35 Х/ф «Закоханий до
безтями»
13:45 «Екстрасенси ведуть
розслідування»
14:50 «Нез’ясовно, але
факт»
15:50 «Битва екстрасенсів»
18:00 «Вікна-Новини»
18:10 «Неймовірна правда
про зірок»
19:05 «Екстрасенси ведуть
розслідування»
20:10 «Зважені та щасливі»
22:00 «Вікна-Новини»
22:40 «Зважені та щасливі»
00:00 Т/с «Доктор Хаус»
01:00 Т/с «Адвокат»
02:35 «Вікна-Спорт»
02:45 «Бізнес+»

07:35 Погода
07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
09:05 Погода
09:10 Т/с «Щасливі разом»
11:00 Т/с «Татусеві дочки»
12:05 Т/с «Кадети»
14:05 М/с «Бетмен»
14:35 М/с «Маска»
14:55 Teen Tіme
15:00 Т/с «Дрейк і Джош»
15:55 Teen Tіme
16:00 Т/с «Джоуї»
17:00 Т/с «Звабливі та
вільні»
17:55 Т/с «Вороніни»
19:00 Репортер
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
19:35 Т/с «Татусеві дочки»
20:10 Кухня на двох
21:05 Т/с «Третя планета
від сонця»
22:10 Т/с «Щоденники
вампіра»
23:05 Т/с «Щасливі разом»

06:00 Програма передач
06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
14:20 «5 елемент»
15:20 «Життя в
задоволення»
16:20 «Драйв»
16:40 «Трансмісія»
17:25 «Акцент»
18:15 «Акцент»
18:45 «Київський час»
19:30 «Бізнес-час»
19:36 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «РесПубліка з
Анною Безулик»
23:30 «Бізнес-час»
23:45 «Технопарк»
00:25 «Автопілот-новини»
00:35 «Бізнес-час»

08:55 Економічний пульс
09:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
10:00 Алло, лікарю!
11:15 Х/ф «Попелюшка»
13:15 Мультфільми
14:00 Хіт-парад дикої
природи
15:00 «Соціальний пульс»
15:35 Пустелі світу
16:00 Країна порад
17:00 Алло, лікарю!
17:55 Подорож на край
світу
18:30 «Соціальний пульс»
18:55 Економічний пульс
19:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
20:00 Соціальний статус:
житлово-комунальне
господарство
21:00 «Соціальний пульс»
21:30 Невідома планета
22:30 Кінофан: Х/ф «Так
вона знайшла мене»
00:45 «Соціальний пульс»

05:25 Т/с «Танго з
ангелом»
06:15 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07:00 Новини
07:10 З новим ранком
07:30 Спорт у Подробицях
09:10 Т/с «Свати 5»
11:20 Д/с «Зрозуміти.
Пробачити»
12:00 Новини
12:15 «Знак якості»
12:40 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
13:35 Д/с «Детективи»
14:15 «Судові справи»
16:05 Т/с «Дар»
18:00 Новини
18:10 Т/с « Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Спорт у
Подробицях»
20:35 Т/с «Дівоче
полювання»
21:35 Т/с «Свати 5»
00:00 Д/ф «Жадібність»

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:10 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «П’ятницький»
10:00 Т/с «Погоня за
тінню»
11:00 Т/с «Ментовські
війни - 5»
13:00 «Нехай говорять.
Багатий татусь»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Маруся.
Випробування»
20:15 Т/с «П’ятницький»
21:15 Т/с «Погоня за
тінню»
22:15 Т/с «Слід»

03:55 «НТВ ранок»
06:30 Т/с «Морські
дияволи»
07:30, 13:30, 16:30 Огляд.
Надзвичайна подія
08:00, 11:00, 14:00, 17:00
Сьогодні
08:20 «Медичні таємниці»
10:00 Суд присяжних
11:25 «Судовий детектив»
12:40 Центр допомоги
«Настасія»
14:25 «Прокурорська
перевірка»
15:40 «Говоримо і
показуємо»
17:30 Т/с «Літєйний»
19:25 Т/с «Дикий-2»
21:15 Сьогодні. Підсумки
21:35 «Жіночий погляд».
Ігор Корнелюк
22:20 «Завжди попереду
МГТУ ім. Баумана»
23:20 Дачна відповідь
00:25 «Один день. Нова
версія»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 04:00 Новини
05:05 Телеканал «Добрий
ранок»
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:45 «Жити здорово!»
11:00, 04:05 «Модний
вирок»
12:20 «Слід»
13:15 «Дільничний
детектив»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
15:55, 21:30 «Життя і
пригоди Мішки Япончика»
16:55, 01:15 «Межа
бажань»
18:40, 03:05 «Давай
одружимося!»
19:45, 02:10 «Нехай
говорять»
21:00 «Час»
22:40 «Людина і закон»

08:35 «Друга смуга»
08:40 «Свідок»
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Маямі»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 9»
13:35 Т/с «Марш
Турецького»
15:25 Х/ф «Вигідний
контракт»
16:45 Х/ф «Я служу на
кордоні»
18:30 «Легенди карного
розшуку». Правда про
«Чорну кішку»
19:00 «Свідок»
19:20 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 9»
20:20 Т/с «CSI: Маямі»
21:30 «Свідок»
22:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»

07:40 Малята-твійнята
08:00 Телепузики
08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 «Ранетки»
09:55 Comedy Woman
10:50 Жіноча ліга
11:20 Лялечка
12:10 Косметичний ремонт
12:40 «Спліт»
13:05 Маша та моделі
13:45 Одна за всіх
14:10 «Моя прекрасна
няня»
15:10 Дім-2
16:05 «Ранетки»
17:00 «Універ»
18:25 «Моя прекрасна
няня»
19:25 Одна за всіх
19:55 «Універ»
20:50 «Реальні пацани»
21:15 «Універ»
21:40 «Закрита школа»
22:30 «Спліт»
23:00 «Та, що говорить з
привидами»

П’ЯТНИЦЯ 9 ГРУДНЯ 2011 РОКУ

Вишгород

Телепрограма

3 грудня

09:00 Підсумки дня
09:35 Феєрія життя
10:05 Д/ф «Барокова
примха «Весела
Єлисавет»
10:30 «Легко бути жінкою»
11:10 «Віра. Надія. Любов»
12:00 Новини
12:25 «Надвечір’я»
з Т. Щербатюк
12:55 Околиця
13:20 Біатлон. Кубок світу.
Спринт (чол.)
15:00 Новини
15:40 Т/с «Епоха честі-2»
17:15 Біатлон. Кубок світу.
Спринт (жін.)
18:20 Новини
18:40 Магістраль
19:00 Наша пісня
19:45 «Магія Штрауса»
20:35 After Lіve
21:00 Підсумки дня
21:25 Шустер-Lіve
22:45 Трійка, Кено,
Секунда удачі

06:45 «Служба розшуку
дітей»
06:55 «Сніданок з 1+1»
07:00 ТСН
07:10 «Сніданок з 1+1»
07:15 «Чіп і Дейл:
бурундуки - рятівники»
10:00 «Сімейні
мелодрами»
10:55 «Не бреши мені - 2»
11:55 «Чесно»
12:50 «Ілюзія безпеки.
Формула удачі»
13:40 «Розкрутка»
14:40 «Тиждень без жінок»
16:00 «Мама в законі»
17:00 «ТСН. Особливе»
17:20 «Шість кадрів»
17:40 «Сімейні
мелодрами»
18:30 «Не бреши мені - 2»
19:30 ТСН
20:15 «Велика різниця
по-українськи»
21:10 «Роздовбай»
22:50 «Гоп - стоп»

06:25 Спорт
06:30 «Таксі»
07:35 Ділові факти
07:45 Стоп-10
08:45 Факти. Ранок
09:25 Спорт
09:30 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
10:30 «Далекобійники»
12:35 Анекдоти поукраїнськи
12:45 Факти. День
12:55 Спорт
13:00 Анекдоти поукраїнськи
13:20 Comedy Club
14:20 «Морські дияволи»
16:35 «Далекобійники»
18:45 Факти. Вечір
19:10 Спорт
19:15 Надзвичайні новини
з Костянтином Стогнієм
20:10 «Година пік»
22:10 «Година списів-2»
00:00 Голі та смішні
01:05 Спорт

6.00, 7.00, 8.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.30
СТН
6.30, 19.25 Столиця
7.25, 3.00 Муз. програма
8.55, 16.55, 23.50 Світ
бізнесу
10.15 Повнота радості
життя
11.15, 17.10, 1.50, 5.00
Мультляндія
13.20, 0.00 Громадська
приймальня
14.50, 19.20, 20.50
Міський дозор
15.10, 21.25 В гостях
у Д. Гордона
16.10 У центрі уваги
18.00, 1.00 Віра. Надія.
Любов
20.00 Т/с «Руда»
22.25 Т/с «Інспектор
Деррік»

06:20 «Бізнес+»

09:00 Т/с «Ад›ютанти
кохання»
10:00 Алло, лікарю!
11:15 Х/ф «Якби я був
начальником»
13:15 Мультфільми
14:00 Невідома планета
15:00 «Соціальний пульс»
15:35 Пустелі світу
16:00 Країна порад
17:00 Алло, лікарю!
18:30 «Соціальний пульс»
18:55 Економічний пульс
19:00 Т/с «Ад’ютанти
кохання»
20:00 Соціальний статус:
правова держава
21:00 «Соціальний пульс»
21:30 Наталя Кустинська.
Розплата за любов
22:30 «Кілька простих
бажань»
00:30 «Соціальний пульс»

05:25 Т/с «Танго з
ангелом»
06:15 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07:00 Новини
07:10 З новим ранком
07:30 Спорт у Подробицях
09:10 Т/с «Свати 5»
11:20 Д/с «Зрозуміти.
Пробачити»
12:00 Новини
12:15 Д/с «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
14:10 «Судові справи»
16:05 Т/с «Дар»
18:00 Новини
18:10 Т/с « Обручка»
20:00 «Подробиці»
20:30 Спорт у Подробицях
20:35 Т/с «Дівоче
полювання»
22:35 «Велика політика з
Євгенієм Кисельовим»

08:20 Т/с «Слід»
09:00 Т/с «П’ятницький»
10:00 Т/с «Гонитва за
тінню»
11:00 Х/ф «Я рахую: раз,
два, три, чотири, п’ять...»
13:00 «Нехай говорять.
Королівські двійнята»
14:00 Т/с «Слід»
15:35 Щиросерде зізнання
16:00 Федеральний суддя
17:00 Події
17:15 Критична точка
18:00 Т/с «Єфросинія.
Продовження»
19:00 Події
19:20 Т/с «Маруся.
Випробування»
20:15 Т/с «П’ятницький»
21:15 Шоу «Хвилина на
перемогу»
22:15 Т/с «Ментовські
війни - 5»

07:30, 13:35, 16:35 Огляд.
Надзвичайна подія
08:00, 11:00, 14:00, 17:00
Сьогодні
08:25 Рятувальники
08:55 «До суду»
10:00 Суд присяжних
11:25 «Суд присяжних.
Остаточний вердикт»
12:40 «Настасія»
14:25 «Прокурорська
перевірка»
15:40 «Говоримо і
показуємо»
17:30 Х/ф «Товариш
Сталін»
21:25 «Золото
більшовиків» Д/ц
«Казнокради»
22:25 Х/ф «Чудовисько у
темряві»
00:30 Т/с «Ставка на
життя»

05:00, 09:00, 12:00, 15:00,
18:00 Новини
09:15 «Контрольна
закупівля»
09:45 «Жити здорово!»
11:00 «Модний вирок»
12:20 «Слід»
13:15, 04:10 «Дільничний
детектив»
14:00 Інші новини
14:20 «Зрозуміти.
Пробачити»
15:20 «Хочу знати»
15:55 «Життя і пригоди
Мішки Япончика»
16:55 «Чекай на мене»
18:40 «Поле чудес»
19:45 «Нехай говорять»
21:00 «Час»
21:30 «Надбання
Республіки: Олександр
Зацепін»
23:55 Х/ф «Катала»
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07:35 Погода
07:40 «Підйом»
09:00 Репортер
08:35 Х/ф «Вербна неділя»
09:05 Погода
17:55 «Вікна-Новини»
09:10 Т/с «Щасливі разом»
18:05 Х/ф «Джентльмени 11:00 Т/с «Татусеві дочки»
12:05 Т/с «Кадети»
удачі»
14:05 М/с «Бетмен»
20:00 «Національне
14:40 М/с «Маска»
14:55 Teen Tіme
талант-шоу «Танцюють
15:00 Т/с «Дрейк і Джош»
всі!-4»
15:55 Teen Tіme
22:00 «Вікна-Новини»
16:00 Т/с «Джоуї»
22:45 «Національне
17:00 Т/с «Звабливі та
вільні»
талант-шоу «Танцюють
17:55 Т/с «Вороніни»
всі!-4» Підсумки
19:00 Репортер
голосування»
19:15 Спортрепортер
19:20 Погода
23:45 «ВусоЛапоХвіст»
19:35 Т/с «Татусеві дочки»
00:55 Х/ф «Лєра»
20:10 Інтуїція
02:35 «Вікна-Спорт»
21:10 Х/ф «Адвокат
02:45 «Бізнес+»
диявола»
00:05 Репортер
02:50 Х/ф «Інтриганка»
00:25 Спортрепортер
04:20 Нічний ефір
00:30 Погода

06:00 Програма передач
06:01 «Час-Тайм»
06:30 «Ранок на 5-му»
09:10 «Бізнес-час»
09:25 «5 елемент»
10:30 «Прес-конференції у
прямому ефірі»
11:15 «Сканер»
13:20 «5 елемент»
15:20 «Своїми очима»
16:30 «РесПубліка з Анною
Безулик»
18:15 «Вікно у Європу»
18:45 «Київський час»
19:30 «Бізнес-час»
19:36 «Час: важливо»
21:00 «Час»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «Вікно у Європу»
22:25 «Фактор безпеки»
22:50 «Погода в Україні»
23:00 «Київський час»
23:10 «Бізнес-час»
23:30 «Трансмісія-тест»
23:55 «Огляд преси»
00:25 «Автопілот-новини»

05:50 «Легенди
бандитського Києва»
06:15 Х/ф «Штемп»
07:50 Т/с «Детективи»
08:30 «Легальний дохід»
08:35 «Друга смуга»
08:40 «Свідок»
09:00 Т/с «NCIS:
полювання на вбивцю»
10:00 Т/с «Закон і
порядок»
11:00 Т/с «CSI: Маямі»
12:00 Т/с «Детективи»
12:35 Т/с «Вулиці розбитих
ліхтарів - 9»
13:30 Т/с «Людина війни»
19:00 «Свідок»
19:20 Х/ф «Щит
Батьківщини»
21:10 Х/ф «Свої»
23:45 «Свідок»
00:10 Х/ф «Біжи не
оглядаючись»

08:30 Мультик з Лунтіком
09:00 «Ранетки»
09:55 Comedy Woman
10:50 Жіноча ліга
11:20 Лялечка
12:10 Косметичний ремонт
12:40 «Спліт»
13:05 Маша та моделі
13:45 Одна за всіх
14:10 «Моя прекрасна
няня»
15:10 Дім-2
16:05 «Ранетки»
17:00 «Універ»
18:25 «Моя прекрасна
няня»
19:25 Одна за всіх
19:55 «Універ»
21:40 Теорія зради
22:20 «Щоденники
Темного»
23:00 «Та, що говорить з
привидами»

06:25 Х/ф «Лєра»
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08:00 Шустер-Lіve
12:30 Глибинне буріння
13:00 Біатлон. Кубок світу.
Гонка переслідування
(чол.)
14:00 Феєрія мандрів
14:55 Біатлон. Кубок світу.
Гонка переслідування
15:55 В гостях
у Д. Гордона
16:50 Зелений коридор
17:25 Золотий гусак
17:55 Творчий вечір
А.Демиденка
19:50 «Это было недавно,
это было давно...»
М.Задорнов
21:00 Підсумки дня
21:35 Зворотній зв’язок
21:40 «Хай щастить вам...»
До ювілею композитора,
Народного артиста
України І. Поклада
22:45 Мегалот
22:50 Суперлото, Трійка,
Кено

06:30 «Смурфи»
07:25 «Справжні лікарі - 2»
08:15 «Світське життя»
09:05 «Хто там?»
10:05 «Русалонька»
10:30 «Тімон і Пумба»
10:55 «Світ навиворіт - 2:
Індія»
11:50 «Шість кадрів»
12:30 «Шахраї»
14:15 «Ніжні зустрічі»
15:55 «Велика різниця
по-українськи»
16:45 «Практична магія»
17:40 «Операція «И» та інші
пригоди Шурика»
19:30 ТСН
20:00 «Москва сльозам не
вірить»
22:55 «Роздовбай»
00:30 «Американська
дочка»
02:05 «Гоп-стоп»
03:35 «Практична магія»
04:20 «Заручниця»

05:05 Факти
05:35 Козирне життя
06:05 «Перегони
«Гарматне ядро»
07:55 Бережись
автомобіля
08:55 Люди, коні,
кролики..і домашні ролики
09:55 Квартирне питання
11:00 ЄвроФуд-2012
11:55 Спорт
12:00 Наша Russіa
12:30 Останній герой
13:40 Стоп-10
14:40 Провокатор
15:40 Максимум в Україні
16:40 «Година пік»
18:45 Факти. Підсумок дня
19:00 «Бомбило»
21:55 Наша Russіa
23:10 «Глибоке синє море»
01:15 «Привид будинку на
пагорбі»
03:10 «Три королі»

6.00, 7.00 СТН
6.30 Столиця
7.25, 16.20 В гостях
у Д. Гордона
9.10 Хто в будинку
господар?
9.35 Актуальна тема
9.55 Т/с «Інспектор
Деррік»
11.00,1.30 Як це?
12.50 Повнота радості
життя
13.25, 0.35, 5.00
Мультляндія
13.45 Час відповідей
14.50 Україна насправді
19.00 Х/ф «Комуніст»
21.00,0.05 СТН. Тижневик
21.30 EUROпейська
столиця
22.00 Х/ф
«Неаполітанський
детектив»
2.00 Муз. програма

05:15 «Наші улюблені
мультфільми: Доктор
Айболит»
06:25 Х/ф «В моїй смерті
прошу винити Клаву К.»
07:50 «Караоке на
Майдані»
08:50 «Сніданок з Юлією
Висоцькою»
09:00 «Їмо вдома»
10:05 «ВусоЛапоХвіст»
10:50 «Зважені та щасливі»
14:00 «Національне
талант-шоу «Танцюють
всі!-4»
17:05 Х/ф «Джентльмени
удачі»
19:00 «Х-Фактор.
Революція»
22:05 «Весільні битви»
23:25 «Х-Фактор.
Революція, Підсумки
голосування»
00:45 «Куб»
01:40 Х/ф «За сімейними
обставинами»

04:20 Т/с «Курсанти»
05:10 Т/с «Журнал мод»
06:10 Х/ф «Кіт Кіттредж:
Американська дівчинка»
07:50 Х/ф «Сплеск»
10:00 Ревізор
11:00 Аферисти
12:00 ТОП-100
13:00 Новий погляд
14:00 Даєш молодь
14:40 Х/ф «Бізнес заради
любові»
16:35 Х/ф «Паливода»
18:45 Х/ф «Парк Юрського
періоду»
21:10 Х/ф «Парк Юрського
періоду-2»
23:55 Спортрепортер
00:00 Х/ф «Бізнес заради
любові»
01:55 Зона ночі

08:00 «Соціальний пульс»
08:30 Сильні світу сього
09:00 Сафарі
10:00 Наталя Кустинська.
Розплата за любов
11:00 Х/ф «Здається
квартира з дитиною»
13:15 За сім морів
14:05 Здорове життя з
Іриною Трухачовою
14:30 Мультфільми
15:05 Х/ф «Легенда сонної
лощини»
17:00 Нові пісні про
головне
18:30 «Соціальний пульс
вихідних»
19:00 Т/с «Відчайдушні
батьки»
20:00 Сильні світу сього
20:20 Ронін. з Дмитром
Видріним
21:05 Нові пісні про
головне
22:20 Кінофан: Х/ф «Острів
Надії»

05:30 « Велика політика з
Євгенієм Кисельовим»
07:40 «Формула любові»
08:35 «Городок 2011»
09:00 «Орел і Решка»
10:00 «Україно, вставай!»
10:40 «Вирваний з
натовпу»
11:15 «Найрозумніший»
13:10 Х/ф «Терапія
любов’ю»
15:10 «КВК. Ювілей»
18:05 «Вечірній квартал.
Спецвипуск»
19:00 «Розсміши коміка»
20:00 «Подробиці»
20:30 «Парад зірок»
22:35 «Вечір боксу на
«Інтері». Володимир
Кличко - Жан-Марко
Мормек»
01:30 Х/ф «Нульовий
ефект / Ефект зеро»
03:35 «Подробиці»
04:05 Д/ф «Заздрість, або
репетиція пекла»

06:00 Срібний апельсин
07:00 Події
07:10 Х/ф «Моя жахлива
нянька»
09:10 Т/с «Дарунок Божий»
12:00 Оголена красуня
13:00 Т/с «Дарунок Божий»
14:00 Х/ф «Коли цвіте
бузок»
16:00 Т/с «Дорожній
патруль - 11»
17:00 Т/с «Фурцева.
Легенда про Катерину»
19:00 Події
19:20 Т/с «Фурцева.
Легенда про Катерину»
23:00 «Хто хоче заміж за
мого сина?»
00:20 «Заміж за мого
сина»
01:20 Х/ф «Я рахую: раз,
два, три, чотири, п’ять...»
03:00 Щиросерде зізнання
03:30 Події
03:50 Х/ф «Моя жахлива
нянька»

06:00, 08:00, 11:00, 14:00,
17:00 Сьогодні
06:20 «Золотий ключ»
06:45 «Академія краси»
07:20 «Готуємо»
08:20 Головна дорога.
08:55 Кулінарний двобій.
10:00 Квартирне питання.
11:20, 23:55 Т/с «Дорожній
патруль-4»
13:05 Своя гра
14:20 «Таємнича Росія:
Ямало-Ненецький
автономний округ.
Прокляття шаманів?»
15:20 Очна ставка
16:20 Огляд. Надзвичайна
подія
17:25 Професія - репортер
17:55 «Програма
максимум. Розслідування,
які стосуються кожного»
19:00 «Російські сенсації»
19:55 Ти не повіриш!
20:50 «Останнє слово»
22:00 Х/ф «Відставник»

06:00, 10:00, 12:00, 18:00
Новини
08:05 «Грай, гармонь
улюблена!»
08:50 «Розумниці і
розумники»
09:40 «Слово пастиря»
10:10 «Смак»
10:50 «Висоцький. «От
і збувається все, що
пророчилося...»
12:20 «Продукти вічної
молодості»
13:25 Х/ф «Жінки»
15:25 «Віталій Соломін.
Між Ватсоном і «Зимовою
вишнею»
16:30 Х/ф «Міцний
горішок»
18:15 «Велика різниця»
19:15 «Болеро»
21:00 «Час»
21:15 «МУР. «Артисти»
22:25
«ПрожекторПерісХілтон»
23:05 «Що? Де? Коли?»

06:00 «Легенди
бандитської Одеси»
07:00 Т/с «Інспектор
Деррік»
09:30 Т/с «Загадкові
вбивства Агати Крісті»
11:30 «Речовий доказ».
Кілер «Сліпий»
12:00 «Головний свідок»
12:40 Х/ф «Свої»
15:00 Т/с «Павутиння»
19:00 Т/с «Золотий
капкан»
23:00 Х/ф «Урок
виживання»
01:00 Х/ф «Кривава хвиля»
02:30 «Речовий доказ»
03:25 «Правда життя»
05:00 «Агенти впливу»
05:35 «Уроки тітоньки
Сови»

10:35 «Не перший погляд»
11:20 «Трансмісія-тест»
11:35 «Автопілот-тест»
12:15 «Вікно в Європу»
13:10 «Вперед, на Олімп!»
13:35 «Драйв»
14:10 «Хроніка тижня»
14:25 «Гра долі»
15:20 «Інтелект.ua»
16:20 «Арсенал»
17:25 «Феєрія мандрів»
18:15 «Особливий погляд»
18:45 «Київський час»
19:15 «Тема тижня»
19:30 «Час інтерв»ю»
19:55 «Бізнес-час»
20:05 «Час інтерв’ю»
20:50 «Тема тижня»
21:00 «Велика політика»
21:40 «Вікно в Америку»
22:00 «Машина часу»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (04596) 53-950, (093)311-30-03
06:15 10 бажань
06:55 Телепузики
07:15 Мультик з Лунтіком
07:40 Малята-твійнята
08:00 М/с «Школа
монстрів»
08:05 Байдиківка
08:35 Телепузики
09:00 Мультик з Лунтіком
09:30 Єралаш
10:10 Жіноча ліга
10:35 Одна за всіх
11:30 «Моя прекрасна
няня»
12:30 ТЕТ
13:25 Бабуни & Дідуни
13:50 Єралаш
14:20 МосГорСмєх
14:45 Одна за всіх
15:40 «Універ»
17:30 Х/ф «Шопоголік»
19:20 Дайош молодьож!
20:15 «Універ»
22:30 Бабуни & Дідуни
23:00 Х/ф «Повсталий з
пекла 5: вогняна прірва»
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09:05 Як це?
09:30 Хто в домі хазяїн?
09:50 Крок до зірок.
Євробачення
10:30 Атака магії
11:00 Ближче до народу
11:30 Кумири і кумирчики
11:55 Біатлон. Кубок світу.
Естафета (чол.)
13:50 Шеф-кухар країни
14:40 Маю честь
запросити
15:30 Х/ф «Людина з
бульвару Капуцинів»
17:05 Золотий гусак
17:35 Біатлон. Кубок світу.
Естафета (жін.)
19:30 «Это было недавно,
это было давно...» М.
Задорнов
20:40 Офіційна хроніка
20:50 Головний аргумент
21:00 Підсумки тижня
22:00 Фольк-musіc
22:55 Трійка, Кено,
Максима

06:00 «Геркулес»
07:35 Мультфільм
08:00 «Холостячки. Нове
кохання»
09:05 «Лото-забава»
10:05 «Русалонька»
10:30 «Тімон і Пумба»
10:55 «Дикі і смішні»
11:20 «Хованки»
12:10 «Незвичайна сім’я»
13:45 «Шість кадрів»
13:55 «Смакуємо»
14:20 «Я так живу»
14:55 «Операція «И» та інші
пригоди Шурика»
16:40 «Москва сльозам не
вірить»
19:30 «ТСН-тиждень»
20:15 «Кохання-зітхання»
22:15 «10 кроків до
кохання»

07:20 Створи себе
07:25 Мультфільми
08:00 «Соціальний пульс
вихідних»
08:30 Сильні світу сього
09:00 Під сонцем
10:00 Ронін. з Дмитром
Видріним
11:00 Х/ф «Фантоцці 2000»
13:15 За сім морів
14:00 Шлях до перемоги
14:15 Здорове життя з
Іриною Трухачовою
14:40 Мультфільми
15:20 Нові пісні про
головне
18:10 Будь в курсі
18:30 Світ за тиждень
19:00 Т/с «Відчайдушні
батьки»
20:00 Невідома планета
21:00 Х/ф «Злочин»
23:15 Світські хроніки

06:20 «Вечір боксу на
«Інтері». Володимир
Кличко- Жан-Марко
Мормек»
09:30 «Школа доктора
Комаровского»
10:00 «Ранкова Пошта з
Пугачовою та Галкіним»
10:35 «НЕДІЛЯ З
«КВАРТАЛОМ»»
11:30 «Смачна ліга з
А.Заворотнюк»
13:25 Х/ф «Благословіть
жінку»
16:00 «Парад зірок»
18:05 Х/ф «Я дочекаюся»
20:00 «Подробиці тижня»
21:00 Х/ф «Я дочекаюся»
22:55 Х/ф «Знайомство з
батьками»
01:05 «Подробиці тижня»
01:55 Х/ф «Той, що
виганяє диявола»

06:20 Анекдоти поукраїнськи
06:40 ЄвроФуд-2012
07:25 «Бомбило»
10:30 Ти не повіриш!
11:30 Козирне життя
11:55 Інший футбол
12:20 Спорт
12:25 «День «Д»
14:10 «Помста»
18:30 Наша Russіa
18:45 Факти тижня з
Оксаною Соколовою
19:40 Спорт
19:45 Наша Russіa.
Прем’єрний випуск
20:05 Останній герой
21:15 «Година пік-3».
23:05 Голі та смішні
00:10 «Привид будинку на
пагорбі-2»

Високошвидкісний Інтернет МТМ
Тел.: (04596) 53-950, (093)311-30-03
06:00 Срібний апельсин
06:30 Події
06:50 Т/с «Дорожній
патруль - 11»
07:45 Шоу «Хто хоче заміж
за мого сина?»
09:10 Ласкаво просимо
10:10 «Заміж за мого
сина»
11:10 Т/с «Дикий»
14:10 Х/ф «Відділ.
П’ятницький»
16:20 Т/с «Фурцева.
Легенда про Катерину»
19:00 Події тижня
19:30 Т/с «Фурцева.
Легенда про Катерину»
22:20 Футбольний вік-енд
23:30 Х/ф «Відділ. Ден»
01:35 Х/ф «Коли цвіте
бузок»
03:00 Щиросерде зізнання
03:30 Події тижня

ТАМАДА: ВЕСІЛЛЯ, НОВОРІЧНІ КОРПОРАТИВИ.
Помірні ціни. Тел: (067) 209-48-18 Людмила

Потрібні зварювальник і електрик
(с. Нові Петрівці). Надається житло.
Тел. (067) 534-00-01 Андрій
(067) 355-52-74 Олексій

У моєї знайомої зник невідомо куди
20-річний син. Два роки шукали безрезультатно. Мати дуже страждає. У мене
тоді не було ні його фото, ні точних даних
про нього. Проте із моєї розповіді Анастасія зуміла уявити його, відразу запитала про нього
у Вищих Сил.
Наступного дня вона точно описала обличчя цього
хлопця і запевнила, що він живий.
Розповіла про його долю: через півроку прийде
додому, довго блукатиме навколо будинку. Врешті
зайде, але через пиятику батька за півроку він знову
зникне.
Все так і сталося. І таких випадків було безліч.

04:40 Т/с «Курсанти»
06:15 Кліпси
06:35 Т/с «Журнал мод»
07:45 Церква Христа
08:00 Запитайте у лікаря
08:25 Даєш молодь
09:00 Х/ф «Паливода»
11:05 Я - ГЕРОЙ!
13:00 Шоуманія
13:55 Файна Юкрайна
15:00 Х/ф «Парк Юрського
періоду»
17:25 Х/ф «Парк Юрського
періоду-2»
20:10 Х/ф «Парк Юрського
періоду-3»
22:05 Хто проти
блондинок?
23:20 Х/ф «Джей і
мовчазний Боб завдають
відповідного удару»
01:20 Спортрепортер
01:25 Х/ф «Кіт Кіттредж:
Американська дівчинка»
03:10 Зона ночі
03:15 ТБ про ТБ

08:20 «Тема тижня»
08:30 «Рекламна кухня»
08:50 «Бізнес-час»
09:20 «Вікно в Америку»
10:15 «Яппі»
10:35 «Феєрія мандрів»
11:15 «Трансмісія»
11:35 «ДМБ»
12:20 «Життя цікаве»
13:20 «Мотор-ТБ»
14:10 «Тема тижня»
14:25 «Гра долі»
15:20 «Рекламна кухня»
16:20 «Фактор безпеки»
17:15 «Палата»
17:25 «Байк ТІМЕ»
18:15 «Машина часу»
18:45 «Київський час»
19:15 «Тема тижня»
19:30 «Велика політика»
19:55 «Бізнес-час»
20:05 «Хроніка тижня»
20:50 «Тема тижня»
21:00 «Час: підсумки»
21:40 «Час-Тайм»
22:00 «Територія закону»

06:15 «Російське лото»
06:45 Їхні вдачі
07:25 Їмо вдома
08:20 «Перша передача»
08:55 «Розлучення
по-російськи»
10:00 Дачна відповідь
11:20, 02:00 Т/с «Дорожній
патруль-4»
13:05 Своя гра
14:20 Слідство вели...
15:20 І знову здрастуйте!
16:20 Огляд. Надзвичайна
подія. Огляд за тиждень
17:00 «Сьогодні.
Підсумкова програма»
18:00 Щиросерде
зізнання
18:50 «Центральне
телебачення».
19:55 «Таємний шоубізнес»
20:55 «НТВшники». Арена
гострих дискусій
22:20 «СРСР. Крах імперії»
Д/ц Ф 7 «Розпад»

06:00, 10:00, 12:00 Новини
06:10 «Генії і лиходії»
06:35 Х/ф «Щиро Ваш...»
08:00 «Смак»
08:35 «Служу Вітчизні!»
09:10 «Здоров’я»
10:10 «Непутні нотатки»
10:30 «Поки всі вдома»
11:30 «Фазенда»
12:15 «Висоцький.
Останній рік»
13:30 Х/ф «Стряпуха»
15:05 «Спеціальне
завдання»
16:35 Х/ф «Самітність
кохання»
18:30 Філіп Кіркоров.
«Інший»
21:00 Недільний «Час»
22:00 «Мульт особистості»
22:35 «Yesterday lіve»
23:40 «Майкл Джексон і
його лікар»
00:45 Х/ф «Діти понеділка»
02:20 Х/ф «Полювання на
лисиць»

06:00 «Легенди
бандитської Одеси»
11:30 «Легенди карного
розшуку». Правда про
«Чорну кішку»
12:00 «Агенти впливу»
12:55 «Моя країна»
14:00 Д/с «Православні
святі»
15:00 Т/с «Золотий
капкан»
19:00 Х/ф «Війна Логана»
21:00 Х/ф «Двійник»
23:10 Х/ф «Крижані
павуки»
01:00 Х/ф «Урок
виживання»

08:05 Байдиківка
08:35 Телепузики
09:00 Мультик з Лунтіком
09:30 Єралаш
10:00 Одна за всіх
10:55 Х/ф «Бар «Бридкий
койот»
12:35 Це любов
13:05 Дайош молодьож!
14:00 «Універ»
16:15 10 бажань
17:10 Х/ф «Жара»
18:50 Дайош молодьож!
19:45 «Універ»
22:30 Це любов
23:00 Х/ф «Жінки»
01:00 Х/ф «Жара»

Безкоштовні оголошення
ПРОДАМ

гараж біля базару. Ціна договірна. Тел: (096) 115-43-03
Домашній майстер Тел: (063) 100-90-08

Вважати недійсним Акт на право власності на
земельну ділянку серія ЯБ № 283402, виданий
на ім’я: КЛИМЕНКО-МУДРИЙ Андрій Вікторович,
який проживає: м. Київ, пр-т Оболонський, 40
«А», кв. 85 (рішення Новосільської сільської ради
від 24 вересня 2004 року за № 70). Земельна ділянки площею 0,15 га розташована за адресою:
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Новосілки,
вул. Ентузіастів, б/н.

Почула я про Анастасію від жінки, якій вона допомогла. Прихиляє людей її доброта, слідування заповіді «не нашкодь».

04:50 «Наші улюблені
мультфільми: Чертенок
№13, Раз ковбой, два
ковбой, Кот в сапогах,
Умка»
05:50 Х/ф «Не родись
красивим»
07:45 «МастерШеф»
08:40 «Сніданок з Юлією
Висоцькою»
08:50 «Їмо вдома»
10:00 «Неймовірні історії
кохання»
11:00 «Караоке на
Майдані»
12:00 «Х-Фактор.
Революція»
16:10 «МастерШеф»
19:00 «Битва екстрасенсів.
Третя світова»
21:20 Х/ф «Крапля світла»
01:20 «Неймовірні історії
кохання»
02:10 Нічний ефір

ІНШЕ

Фітопаробочка.
Тел:
(097) 340-79-38,
(063) 536-33-20,
м. Вишгород

ПОТОМСТВЕННА
ЗНАХАРКА АНАСТАСІЯ

6.30 Хто в будинку
господар?
7.30 В гостях у Д. Гордона
9.40 Корисна розмова
9.50 Вчися з нами
10.00 Столиця
11.20, 3.00 Муз. програмо
12.55 Благо звістка
13.30 Актуально —
насущно
14.35, 2.15, 5.00
Мультляндія
15.55 Золота десятка М.
Поплавського 1
6.55 Х/ф «Неаполітанський
детектив»
19.00, 0.55 Х/ф «Добряки»
20.25 Гаряча лінія «102»
21.00 СТН. Спорт.
Тижневик
21.25 Світ бізнесу.
Підсумки
22.00 Х/ф “Обличчям до
обличчя»
23.55 Громадська
приймальня

Компанії «Гротто Груп» на постійну роботу (за
трудовою) потрібен:
— водій категорії С. Оплата 3 000 грн/місяць.
Тел: (093) 751-14-17, робота в м. Вишгороді,
вул. Київська, 10.

Підприємству в м. Вишгороді терміново потрібні:
— водій на вантажний автомобіль «Газель».
Зарплата висока;
— маляр з порошкового фарбування металу.
Навчаємо. Зарплата від 4 000 грн.
Тел: (067) 659-54-57

Вишгород

Весільні послуги від А до Я. Тел: (063) 269-51-24
Гіпсокартон, відкоси, шпалери, шпаклівка, багет, плитка.
Тел: (067) 114-29-02
Сантехнічні, зварювальні роботи, електрика, ламінат,
вагонка, відкоси. Тел: (067) 945-06-40
Ремонт, встановлення, перетяжка дверей, безпіщанка,
шпалери. Тел: (093) 451-63-04
Юридичні послуги, будь-які правові питання. Адвокат.
Тел: (067) 184-18-55
Послуги адвоката: ведення справ у суді, консультації.
Тел: (066) 292-23-63
Оформлення весіль, бенкетів. Букет нареченої, арки.
Тел: (096) 424-99-17

Якось до Анастасії прийшла дівчина, що три місяці
тому вийшла заміж, а після весілля стала плаксивою, дратівливою. Лікарі поставили діагноз – захворювання судин.
Анастасія почала з молитви. Просила Господа допомогти молодій жінці. Побачила її за весільним столом, а поряд – злу жінку. Під час вінчання на молоду
наслали прокляття. Від цього вона танула. Анастасія
її очистила свічкою і молитвами. Молодичка стала
іншою людиною – спокійною, врівноваженою.
— Як ви знімаєте порчу? - цікавимося у Анастасії.
— Намагаюсь зрозуміти людину і причини неприємностей, хвороб. Працюю з Божою допомогою.
Для цього потрібно, щоб людина була хрещеною.
Я також допомагаю від безпліддя, алкоголізму, лікую екзему, псоріаз, передбачаю майбутнє.
Довідки та прийом у м. Вишгороді.
Ліц. №14563 ЕИ МОЗУ 2000-2005р.
Тел.: (098)-372-20-88;
(093)917 -54-44; (044) 360-04-07.

Втрачене
посвідчення
водія та
техпаспорт,
на ім’я:
Кудря В. Г.
прошу
повернути за
винагороду.
Тел:
26-588,
(097)
071-84-34,
(098)
952-00-95

Підприємство ТОВ з II "Хенкель Баутехнік
(Україна)" оголошує конкурс на заміщення
вакантної посади:
Електромеханік дільниці
— вік 25-45 років, чоловік, освіта вища інженернотехнічна, базова вища, професійна; спеціальність —
інженер-електрик, інженер-електромеханік, технікелектрик, електрослюсар, досвід обслуговування
систем промислової автоматики та ділянок силової
мережі, досвід роботи на аналогічній посаді: 2-5
років.
Заробітна плата висока.
По довідки звертатись до відділу кадрів
підприємства: Вишгород, вул. Новопромислова, 2.
Телефон: (044) 490-77-67
Спілка підприємців Вишгородщини ВІТАЄ з днем
народження члена спілки Олега Дмитровича ШАПОВАЛА!
Довгих років вам, доброго здоров’я,
Молодості, сили, ніжних мрій!
Вам завжди — не тільки в день святковий.
Щастя, радості та сповнення надій!
Спілка підприємців Вишгородщини ВІТАЄ з днем
народження члена спілки Ніну Іванівну ПІДДУБНУ!
Хай щастя вам світить, безмежне, як море,
Хай вас обминають невдачі і горе,
Постійно хай радують у житті
Вас люблячі люди і дні золоті.

Громадська органцізація «Музей історії будівництва Київської
ГЕС, ГАЄС та сучасного міста Вишгорода» оголошує конкурс на екскізний проект «Пам’ятного знаку гідробудівельникам Київської ГЄС,
ГАЄС та сучасного міста Вишгорода».
Місце розташування пам’ятного знаку визначити проектом.
Пам’ятний знак має відтворювати символ, об’єднуючий увесь
комплекс робіт із спорудження Київського гідровузла та міста Вишгорода, та відповідати за масштабом оточуючій місцевості.
Подання матеріалів конкурсу (креслення фасадів, перспективи
або макет-генплан) — до 14.00 1 лютого 2012 року.
Журі визначає переможців і можливість здійснення
обраного проекту. Участники нагороджуються:
1 премія — 1000 грн.
2 премія — 500 грн.
Довідки за тел: (04596) 51277; (067) 4559794
Рада первинної організації ветеранів-гідробудівельників

Вишгород
ФізкультУРА

Школа і позашкілля

3 грудня

Днями щаслива п’ятірка
поїде на чемпіонат світу. Підтримаємо!

Влас. інф.

Н

а початку листопада збірна
команда Вишгородської міської федерації Кіокушин-кан
карате (ВМФКК) вирушила до м. Тернопіль — на чемпіонат України з карате
серед дітей та юніорів. Наші спортсмени брали участь у багатьох змаганнях,
але ці – другий і вирішальний етап відбору на чемпіонат світу з карате у Москві у грудні цього року.
Одинадцять
найкращих
каратек
ВМФКК під керівництвом тренерів Олександра Черткова та Олександра Осипен-

ка вибороли право потрапити у збірну
команду України. Серед 220 спортсменів
наші були найкраще підготовленими.
Вирішальні поєдинки між командами Вишгорода, Миколаєва та Броварів
тривали у двох розділах: техніка (ката) та
двобої (куміте). Жага перемоги, регулярні
інтенсивні тренування наших каратек дали
свої чудові результати.
Куміте:
1 — Ярослава Сахарова, Володимир
Сергєєв;
2 — Владислав Пуюл, Арсен Триморуш, Тарас Панченко;
3 — Олег Бондар.

Ката:
1 — Олег Бондар, Богдан Ялагузян.
Таким чином, від ВМФКК на чемпіонат світу вирушають п’ятеро найкращих
каратистів нашого міста, з цим і вітаємо
їх. За такі досягнення наших спортсменів
— велика подяка тренерам і батькам, які
завжди підтримують своїх дітей та вихованців.
ВМФКК звертається до влади, меценатів і спонсорів з проханням допомогти фінансово п’ятірці каратек, які будуть представляти наше місто на світовій першості
вже 3-4 грудня 2011 року. Адже поїздка до
столиці Росії — не із дешевих.

Нас осінь надихає...

Творча пора

Галина ПЕТРУК
ФОТО – автор,
спеціально для «Вишгорода»

О

сінь, осінь… Чудова пора
року, коли жовтіє листя на
деревах і кущах, рудіє трава,
схиляють додолу голівки айстри, жоржини, а хризантеми навпаки, презентують чудове кольорове розмаїття і радують око своєю неповторністю.
У цьому році осінь не поспішає здавати
свої позиції і вражає своєю казковою красою.
Відлетіли у вирій прощальні журавлині
ключі, у ритмі вальсу кружляють листочки
берізки, в сонячних променях вишикувалися мовчазні липи і клени, навіть важкі хмари не псують настрій.
«Унылая пора, очей очарованья…» –
хто не знає цих чудових рядків Олександра
Пушкіна.
Наприкінці листопада учні 10 класу
Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 разом із класним керівником Лідією Шкурко
вшанували цю чудову пору року, яка надихала на творчість Левітана, Чайковського,
Штрауса, Ліну Костенко, чудовим святом,
на яке запросили в гості 11-класників та
вчителів.
«Багряна осінь красить клени
І в золото вбира поля,
І гарна, ніби наречена,
Багрянцем міниться земля», – такими
словами розпочали захід ведучі Яна Лемещенко та Микита Петрук. А у цей час на великому екрані – осінні пейзажі під мелодійну музику, тож всі поринули в чудовий світ
осінньої природи!
(Забігаючи наперед, хочу сказати, що
Королевою-Осінню була обрана наприкінці дійства вродлива, яскрава, розумна,
весела вчителька історії і права Наталія
Борисевич.)
А свято відбувалось, так би мовити, на
одному диханні: гучні оплески, радісні посмішки і навіть сльози захоплення. Ведучі
зразу ж порадили присутнім:
– Якщо побачили когось без усмішки –
віддайте свою.
– Нехай веселий сміх розтопить турботи вашого серця і т. ін.

На екрані – вже краєвиди рідного краю
і треба відгадати, в якому осінньому місяці
це відбувається. Завдання ускладнювалися.
Наступний ракурс – загадки! Після відповідей на екрані з’являється картинкавідгадка. Цікаво і весело, за правильну
відповідь – жетон, який наприкінці свята
можна обміняти на подарунок.
І ось уже аматори слова розповідають
гуморески на осінню тематику. Найкращими визнано Валентина Воронюка та Дениса Денисенка, які прочитали байки Глазового.
Гумор змінюється ліричними піснями
у виконанні Марини Головаш, Юлі Литвиненко, Олени Аболмасової.
Цікавим моментом був «Осінній аукціон». Приз отримав той (а це була Лілія
Козаченко), хто впише слово, пов’язане з
осінньою порою, в останню пелюстку великої хризантеми, що прикрашала дошку.
І вальс… Ну як на такому святі без короля танців! Ніжно, душевно його виконали Арсен Авгімян, Яна Лемещенко, Микита Петрук. А щоб в осінню дощову погоду
позбутися хандри та ностальгії за літом,
лікарі фіто-терапевти у білих халатах (Павло Хіманіді та Валентин Воронюк) провели

майстер-клас за мотивами передачі «Нехай говорять!»
Справжнім відкриттям став Іван Грищенко, який вразив однокласників грою на
скрипці.
Свято закінчується піснею «Листья
желтые», яку співають всі присутні, але
ніхто не поспішає розходитися. Ще довго спілкуються, дякують людині, яка серце віддає дітям, – вчителю-методисту,
класному керівнику 10 класу Лідії Шкурко.
Всього за два з половиною місяці новий
колектив учнів Лідія Іванівна зуміла організувати, зацікавити, знайти в кожному
родзинку і захопити красивим дійством під
назвою «Здрастуй і до побачення, Осінь».
Осінь надихала на творчість поетів, художників, музикантів, скульпторів різних
поколінь. А цього року вона допомогла
розкрити таланти та подружитись старшокласникам нашої школи.
Осінь, осінь нам казки розказує,
Вітерець ніжну пісню співа.
Осінь, осінь усіх заворожує,
Як же золото їй до лиця.
Листя з листячком тихо шепочеться,
Постелило до ніг килими.
Йти додому нам зовсім не хочеться,
Ще всі разом побудемо ми.

«Велике серце Гетьманщини» і «Царство Катерини»
Учні 11-Б класу
Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1
Єлизавета ЛОБАНОВА,
Марина НОВИЦЬКА

29

листопада 2011 р. учням
10-их та 11-их філологічних класів Вишгородської
ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 випала чудова нагода
зустрітися з нашим земляком – публіцистом, поетом, почесним громадяном
міста Олександром Дробахою. У Вишгородській районній дитячій бібліотеці автор презентував свої нові твори — книги

«Велике серце Гетьманщини» та «Царство Катерини».
Особисто нам ця презентація скоріше
нагадувала не офіційний захід, а дружнє
зібрання добрих знайомих. Лунало безліч
теплих слів і про автора, і про його дітища, бо серед гостей були інші літератори
нашого краю й ті, хто добре знайомий із
творчістю Олександра Івановича і сприяв
розвитку його таланта.
Книга «Велике серце Гетьманщини»
пройнята роздумами над минулим, теперішнім і майбутнім нашого народу, його
козацького буття, згадані славні імена лю-

Книжкова полиця

дей, що прагнули незалежності й свободи
України.
«Царство Катерини» вело нас сторінками життя відомої художниці Катерини
Білокур, оповідало про чарівність та неповторність картин мисткині і про те, якою
дорогою ціною вони створювались.
Учні нашої школи прочитали поезії
Олександра Дробахи, що приємно здивувало поета. А в кінці презентації кожен
отримав подарунок – книжку від автора.
Ми раді, що в нашому місті живуть такі
творчі, талановиті люди. Спасибі долі, що
подарувала нам цю зустріч.

2011 року
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Здорова нація

Починається з
майбутньої мами
Тетяна НАГОРОДНА,
заступник директора з
виховної роботи

Ж

іноче здоров’я —
поняття просте і
багатогранне водночас.
А особлива роль жінки в
суспільстві диктує необхідність окремого розгляду питань статевого
дозрівання дівчаток-підлітків.
24 листопада у Вишгородській районній гімназії «Інтелект» відбулася зустрічбесіда
лікаря-гінеколога
Вишгородської центральної
районної лікарні Оксани
Стельмах із дівчатами 8-их
класів (у рамках місячника
здорового способу життя).
Мета проведення зустрічі — виховання гігієнічної
та духовної культури у дівчат-підлітків, навчання навичкам, які зберігають та
укріплюють репродуктивне
здоров’я. Оксана Миколаївна розповіла про анатомо-фізіологічні зміни, які
відбуваються у дівчини в перехідному віці, про основні
етапи статевого дозрівання.
У ході бесіди дівчата отримали рекомендації з гігієни
тіла, одягу та взуття, гігієни
харчування; розкривались
проблеми, які виникають
під час необережного ставлення до свого репродуктивного здоров’я (небажана
вагітність, аборти, інфекції,
що передаються статевим
шляхом). Також ішлося про
сучасну контрацепцію.
І не лише про фізіологію.
Говорили про головні духовні цінності у взаєминах з
протилежною статтю — повагу і любов. Бо здорова нація починається із морального і фізичного здоров’я
майбутньої мами — недарма кажуть: «З молоком матері».

Є така людина

Всім би
таких вчителів

П

риводу для добрих
слів не треба. А добрі
слова є: хочеться сказати багато про нашу чудову
учительку — класного керівника 2-А класу Вишгородської спеціалізованої
школи «Сузір’я» Світлану
Володимирівну КУХАРЧУК.
Світлано Володимирівно!
Дякуємо Вам, за те, що Ви
така розумниця в усьому, завжди красива, уважна до наших діток, докладаєте всіх зусиль, щоб навчити їх не тільки
чогось нового, а й цікавого.
Не всі батьки можуть похвалитися таким ставленням
учителя до дітей. Я гадаю (і
мене підтримають усі батьки
Ваших вихованців), що нам
дуже пощастило.
Нехай з Вами завжди буде
натхнення. Ви — приклад для
наших дітей.
Професія учителя непроста, тим більше для тих, хто
віддається їй повністю.
Бажаємо Вам хороших колег, слухняних учнів і, звісно,
міцного здоров’я та справжнього жіночого щастя. Ви на
це заслуговуєте!
З повагою
ВДЯЧНА МАМА
ВАШОГО УЧНЯ

12 3 грудня

Дата

2011 року

Календар

Цей день в історії
3 грудня – Міжнародний
день інвалідів
1775 – вперше піднято американський прапор
1621– Галілео Галілей винайшов телескоп
1976 – у Києві зданий в експлуатацію Московський міст
через Дніпро
Іменини: Анатолій, Григорій, Іван
4 грудня – Всесвітній день
боротьби з раком; Всесвітній день обіймів
1948 – в Росії створена цифрова обчислювальна машина
1808 – скасована інквізиція
в Іспанії;
1939 – створені перші колгоспи в Західній Україні
Іменини: Марія, Оксана,
Олена
5 грудня – Міжнародний
день добровольців в ім’я
економічного та соціального розвитку
1957 – в СРСР спущений на
воду перший у світі атомний
криголам;
1854 – запатентовано театральні крісла з відкидними
сидіннями;
1908 – у Пітсбурзі проведений перший матч з американського футболу;
1917 – у Києві відкрита
Українська державна академія мистецтв
Іменини: Максим, Петро,
Михайло, Альберт
6 грудня – День Збройних
сил України; Міжнародний
день цивільної авіації
1991– створені Збройні
сили України;
1774 – Австрія стала першою країною світу, що започаткувала державну систему
освіти
Іменини: Борис, Григорій,
Федір, Герман
7 грудня – Міжнародний
день авіації; День місцевого самоврядування
1784 – запатентовано перший гвинт;
1926 – винайдено газовий
рефрижератор;
1982 – відбулась перша кара
смертельною ін’єкцією (США)
Іменини: Віктор, Олексій
Євгеній
8 грудня – Міжнародний
день художника; Всесвітній день боротьби зі зміною
клімату
1868 – у Львові створено
культурно-просвітницьке товариство «Просвіта»;
1989 – створено Союз автомобілістів України
Іменини: Василь, Олександр, Павло, Ярослав
9 грудня – Міжнародний
день боротьби з корупцією
1842 – у Англії випущена
перша різдвяна листівка;
1884 – запатентовано роликові ковзани;
1930 – у Парижі відкрився
перший Всесвітній конгрес з
безпеки польотів
Іменини: Данило, Яків, Микола

Феміда

Вишгород

Прокуратура чекає лише десять днів!

Іван БОНДАРЕНКО

В

Україні відбуваються масштабні перетворення, спрямовані на створення правової
держави і зміцнення демократії. Заважають цьому недотримання законодавства органами виконавчої влади
та іншими структурами, зловживання
службовими повноваженнями посадових осіб, махінації у банківській сфері,
хабарництво. Розслідує ці негативні
явища Прокуратура України, яка, відповідно до Конституції, здійснює звинувачувальну, представницьку та наглядову функції.
Прокуратура Вишгородського району
проводить перевірки за зверненнями та
повідомленнями про порушення законів.
Пріоритетні напрямки діяльності – земельні питання та контроль за вчасною
сплатою заробітної плати в бюджетних
установах, на підприємствах і в організаціях.
Найчастіше громадяни звертаються зі
скаргами щодо оплати праці та порушень
у роботі правоохоронних органів і працівників ДАІ. В умовах нестабільної ситуації
в країні зарплатня громадянам часто видається в конвертах, дуже часті випадки,

Ми — поруч
Таміла ОРЕЛ,
голова Вишгородської районної
організації Червоного Хреста України

Т

ретє грудня – особливий
день усієї світової спільноти.
Міжнародний день людей з
обмеженими можливостями відзначається аби звернути увагу урядів і
громадськості на становище цієї категорії громадян, постраждалих від
жорстокої хвороби від народження, у
дитинстві чи зрілому віці.
За останні роки кількість людей з фізичними вадами в Україні зросла більш
ніж на півмільйона, сьогодні кожний вісімнадцятий співвітчизник — інвалід.
В Україні прийнято багато нормативних державних документів щодо соціального захисту інвалідів. Створено громадські організації та фонди, мета яких
допомагати тим, хто цього потребує.
Однією із таких організацій є Товариство Червоного Хреста України. Задля
дієвої допомоги нужденним Товариство
започаткувало і здійснює різноманітні
програми. Найвідоміша з них — програма
медико-соціальної допомоги інвалідам

ФОТОмить

коли роботодавець незаконно штрафує
або вираховує гроші з зарплати. Городяни і жителі району часто незадоволені
роботою інспекторів державтостоінспекції
щодо складання протоколів адміністративних правопорушень (без свідка), тому
звертаються по допомогу до органів прокуратури, які в свою чергу перевіряють подібні факти.
Проте, якщо раніше суттєвих обмежень
в поданні звернень до прокуратури не
було, то нині адміністративний кодекс передбачає для цього всього десять днів, а
практика свідчить, що більшість клопотань
стосовно даних питань не задовольняється через прострочений термін їх подачі.
Як мінімум раз на місяць прокуратура
Вишгородського району перевіряє правові
акти місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування, а щоквартально – разом із контролюючими органами. Поширеною є практика винесення
протестів на рішення вишгородських міських, районних і селищних рад, у разі їх відхилення прокуратура звертається до суду.
Громадяни Вишгорода та Вишгородського району можуть звернутись до прокуратури за адресою: вул. Ю. Кургузова,
7. Це можна зробити у формі заяви, залишивши її в спеціальній скриньці, в при-

Пам’ятайте
та людям похилого віку, яка перегукується з районною програмою «Турбота».
По цій програмі патронажна служба Червоного Хреста обслуговує вдома
1007 громадян, із них: інваліди дитинства — 32, інваліди та учасники Великої
Вітчизняної війни — 221, хворі, обмежені
в пересуванні, — 150.
Щорічно для надання їм допомоги
РОТЧХ проводить різноманітні заходи.
Серед них Всеукраїнський місячник Червоного Хреста, акції Милосердя «Від серця до серця» та інші.
Медична та соціально-побутова допомога цій категорії населення надається медичними патронажними сестрами
як удома, так і на базі медико-соціального центру Червоного хреста, який, завдячуючи нинішній владі, функціонує в м.
Вишгороді з червня цього року, та медико-соціальної кімнати в смт Димері, яка
користується великою популярністю у
димерчан з грудня 1997 року, палат Червоного Хреста в Ново-Петрівській районній лікарні. На жаль, не функціонує медико-соціальна кімната в Нових Петрівціях.
Але ми сподіваємося, що сьогоднішня
влада допоможе відновити її роботу.

Переможемо СНІД

ФОТО — Іван БОНДАРЕНКО

1 грудня з нагоди Дня боротьби з ВІЛ/СНІДом за ініціативою ГО «Педалі» та
депутатів Вишгородської міськради біля пам’ятника Борису і Глібу була проведена соціальна акція «Запали свічку підтримки» .
НА ФОТО: молодь міста запалила близько трьохсот свічок і об’єднала їх у
стрічку, що символізує боротьбу з ВІЛ/СНІДом

міщенні прокуратури, або ж відправити
поштою. Також щодня із 10:00 до 19:00
у прокуратурі ведеться прийом громадян
заступниками і помічниками прокурора.
Прокурор Вишгородського району Володимир Ходарін приймає громадян щопонеділка – з 10:00 до 19:00.

Що чекає на прокуратуру?
ДЖЕРЕЛО: «Известия в Украине»
На реформуванні вітчизняної судової системи неодноразово наполягала і Рада Європи — це одна з вимог,
необхідних для підписання Угоди про
асоціацію з Євросоюзом. Чимало рекомендацій було й щодо прокуратури.
Всі добре розуміють, що роботу української прокуратури треба міняти. Вона
не має бути «мечем, який над усіма нависає». Це не тільки установа, яка представляє інтереси держави, а й турбується
про інтереси громадян.
Після змін прокуратура буде позбавлена функцій досудового слідства та
загального надзору (контроль за дотриманням законів громадянами — Ред.). Це
головна вимога Європи. Та як вона буде
реалізована на практиці в Україні, поки
що сказати складно.
Окрім медичної та соціальної допомоги інвалідам та важкохворим, РОТЧХ надає також грошову допомогу та у вигляді
продуктів харчування, ліків. Лише під час
акції «Милосердя» зібрано і передано на
лікування онкохворих 18 020 грн. Усього
зібрано продуктів харчування на суму 19
821 грн, одягу на суму 21 034 грн, взуття
на суму 1 580 грн, ліків на суму 1 197 грн.
Отримали їх 2 155 осіб, із них 351 — одинокі інваліди.
У РОТЧХ діє програма «Гаряче харчування», і з 40 осіб, які отримували під час
акції гарячі обіди, 28 — інваліди. РОТЧХ
постійно опікується учнями школи «Надія» та пацієнтами будинку пристарілих
смт Димер.
Проводячи свої благодійні акції, Червоний Хрест намагається залучити до
благодійності якомога більше добрих,
милосердних людей. Інваліди — це не
просто категорія людей, це окремі життя,
конкретні трагедії, людські надії на те, що
все буде добре.
Тож не будьмо байдужими. Своїми
доброчинними вчинками доведемо інвалідам, що вони варті нашої уваги.
Зичу здоров’я, терпіння всім людям
з обмеженими можливостями, Божого
благословення. Хай будуть у вас сили пережити всі негаразди.

Вишгород

КОЛО жінки

3 грудня

Пікассо був у захваті від її картин
Володимир ЛЕВАДНИЙ,
ветеран праці
(За книгою Миколи Кагарлицького «Я
буду художником»)

Т

алановита українська художниця Катерина Василівна Білокур прожила нелегке
та цікаве життя. Вчитися у школі їй
не довелось – тато, порадившись зі
своїм батьком, купив букваря і вручив доньці зі словами: «У цій книжці
є все, чого вчать у школі. То навіщо
туди ходити?»
Катерина сама вивчила літери. Сама
навчилася й малювати. Щоб рідні не бачили, ховала від них знаряддя своєї праці — шматок вугілля чи крейди. Потайки
малювала в зошитах свого брата Грицька, за що їй добре перепадало.
Любила малювати квіти – вони росли
всюди, прикрашали світ Божий. А коли
сільські подружки дізналися про таку
пристрасть Каті, приносили їй використані плакати, що випускали у школі. Вона
малювала на звороті все, що уявляла.
Причому вдало поєднувала роботу, самонавчання та мистецтво. Читала
букваря і маленькими ручками виводила

тонку довгу нитку, намотуючи її на веретено (тоді одежина селян здебільшого
була полотняною). А як часом задивиться у книжку, то мати від печі гукають:
«Катре, ти дивись краще на гребінь та на
мичку, щоб пряжа у тебе була тонка та
щоб засовнів не було».
— І оце вся моя початкова, середня
та вища освіта…, — згадувала художниця. Не могла Катерина забути про те, як
ставилися батьки до її малярства: «Не
раз, бувало, тато сік мене, як сидорову
козу».
Мати теж кляла її потяг до малювання. Дійшло до того, що 33-річна Катерина вже й топилася у Стугні. 20 листопада, коли стояла по груди у крижаній воді,
її зупинив зойк матері: «Малюй!».
Катерина застудилася, захворіла
на ноги. По суті стала інвалідом — і це
примирило її з батьками: махнули вони
рукою на свою невдаху-доньку, мовляв,
роби, як знаєш.
А їй не вистачало не тільки матеріалу для малювання, а і фарб, і очищеної
олії для їх розчинення. Куди тільки вона
не писала! До кого тільки не зверталась!
Деякі картини чекали свого завершення
через нестачу потрібних фарб кілька ро-

Біль суспільства: до Міжнародного дня інвалідів
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ків.
Мабуть, все ж таки був правий батько, коли казав, що сільських художниць
ще не було, та де таке бачено, де чувано,
щоб неосвічена селянка стала художницею. На що Катерина відповіла, втираючи сльози: «Якщо такого ще не було у
білім світі, то хай вже буде, бо я і є художниця».
І це Катерина Білокур довела усім
своїм життям – написаними серцем картинами, які прикрашають кращі музеї
України. Мало хто знає, в яких умовах
вони малювалися.
У місцевому колгоспі насміхалися
над жінкою, на прохання дати коня, щоб
виорати город, відповідали: «Запрягайся та ори». Щоб протопити грубку, тягала очерет і хмиз із болота, доглядала
стареньку маму, якій за 90, і малювала,
малювала, малювала. Не заважали цьому ні хворі ноги, ні хворий від недоїдання
шлунок, ні людські насмішки.
Вона сотворила диво. Її мистецтво
високо оцінила Батьківщина. Вона – народна художниця України, заслужений
діяч мистецтв України, нагороджена орденом «Знак Пошани». З нею дружила
родина Павла Тичини, була знайома Ка-

терина Білокур із Максимом Рильським.
Та все ж підступна хвороба та нелюдські умови життя скоротили їй віку, і вона
пішла у безсмертя через тиждень після
смерті 94-літньої мами, після операції
(виразка шлунку) в Яготинській лікарні
10 червня 1961 року.
А скільки ще вона могла б зробити!

Діана та її друзі

Марта КВІТКА
ФОТО — автор

З

села Пірнова до Вишгорода – неблизький шлях. Звичайній людині варто лише
дочекатись автобуса чи маршрутки,
взяти квиток і перестояти чи пересидіти в салоні півгодини, аби дістатися міста. А щоб доїхати до Вишгорода Діані Мережі – потрібна допомога
принаймні двох дорослих.
Кожного ранку дівчинку, яка ледве
пересувається через вроджену хворобу
ніг (ДЦП), супроводжують до спеціальної школи у райцентрі мама та хтось із
рідних. І лише надзвичайні обставини
можуть цьому перешкодити.
Будь-якої погоди Діана їде до школи. Вона з першого класу – відмінниця,
а школу «Надія» відвідує з п’яти років.
«Цей заклад для нас справжня знахідка, — зізнається мама дівчини, Тетяна. — Донька навчається у п’ятому
класі, а по закінченні мріє набути гарну
професію».
Родина Мережів не знає — ким стане їхня доня, яку обере стезю. Але Діана
бачить чимало прикладів того, як випускники школи визначились у житті.
Дві вищі освіти має Дмитро Манашок
з Вишгорода – юрист, психолог. Артем Лісовець з Нових Петрівців освоїв
професію майстра з ремонту та виготовлення взуття. Тоня Гриненко з Вишгорода працює у Київському метрополітені. Нещодавно вона вийшла заміж.
А у випускників школи Кристини
Магдичанської та Дениса Шкарупи вже
народилась донечка: Софійці — два місяці.

Діану Мережу до школи супроводжують рідні

Минулого року колишні учні «Надії»
завітали до школи на круглий стіл, аби
поділитися своїми радощами, зустрітися з учителями, розповісти про проблеми.
А хіба їх так мало у інвалідів — самостійних, дорослих людей , які відрізняються від інших тим, що все у цьому
житті робити їм у кілька разів важче,
навіть просто рухатись? Не кажучи вже
про те, як важко їм опановувати шкільні
науки, адже по закінченні закладу вони
отримують такі ж документи, як усі інші
випускники, — атестати, свідоцтва, що
торують дорогу до середніх спеціальних
чи вищих навчальних закладів.
36 учнів з багатьох сіл району навчаються, можна сказати, в неналежних
умовах. Із кожним із них індивідуально
працює вчитель. Ці
діти — особливі. З одним треба говорити
гучно, з іншим — тихіше, третього треба ще
й підтримувати фізично, аби він міг читати і
писати за партою.
Тут урок, як і у звичайній школі, 40 хвилин, потім — десятихвилинна перерва, під
час якої просто немає
змоги вийти на свіже
повітря. Цього часу не
Восьмикласник Юрко Черниш
вистачить навіть на те,
вміє вишивати бісером
щоб одягтися.

Педагог Світлана Попович на
уроці праці з учнями Валентиною
Головчак та Анжелою Єрмаковою
Із школярами-інвалідами працюють
самовіддані наставники не тільки в самій школі, а й на дому. Є діти, які за фізичним станом здоров’я не можуть відвідувати школу.
З початку організації «Надії» тут учитель-дефектолог Олена Велігурська.
З розумінням ставляться до незвичних
учнів педагоги Оксана Степанова, Світлана Богдан, Ніна Дем’яненко.
Витримують складні умови роботи
далеко не всі. Тому й не дивно, що колектив поповнюється новими фахівцями. Одні звільняються, інші приходять.
15 років усі господарські проблеми в «Надії» вирішує завгосп (теж, до
речі, інвалід) Микола Кладковий. Для
інвалідних візків тут обладнано спуск
по рейках. До трьох існуючих кабінетів
для індивідуальних занять (зроблені
за кошти, які регулярно перераховує із
своїх особистих міський голова Віктор
Решетняк, плюс кошти з районного
бюджету) додадуться іще три навчальні приміщення (джерело коштів те ж
саме). Нині завгосп добирає будівельні
матеріали, добровільних помічників-волонтерів.
Добре, що у школи вони є. Але їх небагато. Проблем більше, ніж волонтерів. Для уроків праці потрібні нитки,
гудзики, стрічки, бісер. Раніше ці матеріали зрідка надсилали друзі з Німеччини. Запас закінчується.
Отже, якщо у вас, шановні читачі газети, є те, чим ви можете по-

Кожний урок вчителя-дефектолога Олени Велігурської — це неймовірно важкий крок на шляху до
знань її учнів
ділитись, — приносьте до школи.
Вихованці «Надії» саме на уроках праці розвивають м’язи рук, пальців, а це
допомагає позбавлятися «карлючків» у
зошитах.
А які чудові вироби виготовляють ці
діти! Шестикласниці Валентина Головчак та Анжела Єрмакова з Вишгорода
показали кореспонденту свої килимки з
бісеру, картину у стилі квілінгу (вишивка
стрічками).
Кращі роботи експонувались наприкінці листопада на обласному фестивалі
дітей та юнаків з обмеженими можливостями «Повір у себе». Четверо учнів
«Надії» відзначені грошовими преміями,
і серед них — колишні випускники Іра
Савекіна з Димера (авторська поезія) та
Дмитро Манашок з Вишгорода (декоративно-вжиткове мистецтво).
Вони не тільки малюють, майструють, а й чудово співають. У художній самодіяльності беруть участь усі вихованці — талант тут є у кожного. Його треба
лише побачити, розвинути, щоб кожний
вихованець школи повірив у себе, а відтак — знайшов свою стежину у житті.

Вишгородська районна спеціальна загальноосвітня школа «Надія» для дітей з вадами фізичного
та розумового розвитку
Центр психолого-педагогічної
адаптації та реабілітації
М. Вишгород, 6-а, тел:
(045965) 53-055

14 3 грудня
Дім. Сад. Город

Сіємо квіти у мерзлу землю

У

листопаді садівники починають сіяти
деякі квіти. Однорічники, посіяні восени, менше хворіють і довше цвітуть. Це
– лаватера, діморфотека, іберис, кларкія,
космея, однорічні маки, дельфініуми і хризантеми, резеда, флокс Друммонда, єшшольція, кохія та інш.
Добре садовити під зиму і деякі кущі, наприклад, шипшину та глід.
По-перше, сіяти можна тільки на легких, невологих грунтах. По-друге, треба точно визначити час сівби з огляду на погодні умови.
Не сіяти, доки не настануть стійкі заморозки
і грунт не промерзне на кілька сантиметрів. Як
тільки земля підмерзне, починайте роботу –
насіння висівайте трохи густіше, ніж весною, на
глибину 2-3 см.
Дрібне насіння присипайте шаром землі
1-1,5 см, велике, приміром таке, як у деревовидних півоній та багаторічного духмяного горошку) – на глибину 3-4 см. Багаторічні декоративні рослини сіють на спеціальні підвищені
грядки до висаджування їх у грунт.
Не скидайте все на свою пам’ять —
обов’язково помічайте місце посіву, присипавши його більш темним торфом, а у квітниках
— прокресливши невелику канавку. Встановіть
етикетки з назвою сорту і дати посіву, щоб випадково не посадити на це місце ще щось.

Гриби на березах

С

Соціум

2011 року

еред грибів, що руйнують дерева,
знайшов застосування у медицині найкориснішого — ЧАГИ, про лікувальні
властивості якого знали ще у Київській Русі.
Якщо в XVIII - ХlХ ст. ст. цей гриб рекомендували для лікування шлунково-кишкових захворювань, поліпшення стану при пухлинах, то нині
чагу (березовий гриб) визнала офіційна медицина.
Для профілактики корисно приймати настій
березового гриба всім, хто проживає на забрудненій Чорнобилем території. Він підвищує
захисні сили організму, регулює обмін речовин, діяльність серцево-судинної та дихальної
систем, виводить радіонукліди.
Під час прийому чаги рекомендується рослинно-молочна їжа. Копченості, гострі приправи, ковбаси, консерви слід виключити з раціону.
Готують настоянку так: шматочки чаги заливають вареною водою, щоб повністю покрила
їх, і залишають на 4-5 годин. Потім виймають і
подрібнюють на терці або м’ясорубці.
Воду, що залишилась, підігрівають до 50
градусів і заливають грибну масу (на 1 склянку
чаги 5 склянок води). Через дві доби настоянку
проціджують через кілька шарів марлі. Отриману суміш розбавляють вареною водою до
обсягу, який був до дводобового настоювання,
і приймають не менше трьох склянок на добу
невеличкими порціями.
Чай (відвар) з березового гриба — гарний
протизапальний засіб. Він знижує артеріальний
тиск, вміст цукру у крові, нормалізує пульс. Для
заварювання чагу натирають на тертушці, висушують і зберігають у картонній тарі.
1 ст. ложку заливають склянкою окропу і тримають на слабкому вогні 10-15 хвилин. Охолоджують, проціджують, п’ють упродовж дня
після їжі.
Добрі результати лікування чагою отримані
при лікуванні виразки шлунку, дванадцятипалої
кишки, гастритів.
В аптеках продається велика кількість лікарських форм чаги: спиртові настоянки, біологічно-активні додатки, креми, концентрований
препарат під назвою « Бефунгін».
Лікувальні властивості має тільки гриб з берези. Заготовлювати чагу можна протягом усього
року, та краще за все восени чи взимку, коли
гриб добре видно. Його зрубують сокирою або
спилюють зі стовбура не дуже старого дерева.
Внутрішню частину очищають від сумішок
деревини і подрібнюють на шматочки (3-6 см).
Сушать у печах або сушарнях, можна і при кімнатній температурі в приміщенні, що добре
провітрюється.
Зберігається висушена чага впродовж двох
років.

Вишгород

4 грудня — Всесвітній день боротьби з раком

Рак любить все, що шкідливо для людини
Розмовляла Марта КВІТКА
ФОТО — автор, «Вишгород»

З

дається, немає жахливішого діагнозу, ніж рак.
Це — як вирок, як перепустка в потойбіччя. Втім, районний лікар-нарколог Лариса Бдоян
наводить приклади, коли з таким
діагнозом люди живуть і 20, і навіть 30 років. За умови дотримання рекомендацій лікаря.
Про це, а також про причини захворювання вона розповіла нашому
кореспонденту.
— Яка ситуація із захворюваннями на рак у районі та місті?
— За 9 місяців поточного року
вперше взяті на облік 182 хворих, а
всього їх 2365. Якщо порахувати на
100 тисяч населення, то показник
смертності від раку цього року по
району нижчий, ніж минулого: у 2010
році було 180, а зараз — 168.
Але він вищий, ніж в цілому по
області. Пояснюється це поганою
екологією, радіологічним забрудненням, близькістю Чорнобиля, низкою
соціальних факторів — неповноцінне
харчування, вживання канцерогенної
їжі (смаженої, копченої), зловживан-

ФізкультУРА

ня спиртним, куріння.
— Чи є випадки захворювання
на рак дітей?
— Усього в районі на обліку 14
онкохворих дітей до 14 років, трьох
взяли на облік вже цього року. Вони
страждають переважно захворюваннями крові.
— Діти полюбляють саме ту
їжу, яку ви називаєте шкідливою,
— хот-доги, біг-маки, тобто швидку їжу з МакДональдса. Чи не вона
спричиняє захворювання?
— Така їжа може його спровокувати. Рак любить все, що шкідливе
для людини, а тим більше для дитини. І не любить профілактичних заходів.
— У чому вони полягають?
— Кожна людина, незалежно від
віку, раз на рік має пройти медогляд,
зробити флюорографію, обов’язково
— здати аналізи на цитологію. Рак на
ранній стадії виліковний. На жаль, до
медиків звертаються запізно, коли
розвивається третя, четверта стадії.
— У нашій районній лікарні вже
півроку немає флюорографа —
старий зламався, а новий ще не
придбали. А без нього яка профілактика?

Лікар-онколог першої категорії Лариса Бдоян та медсестра Любов Николаєва
знають про онкологічні захворювання у районі все
— Раз на тиждень до Вишгорода
приїздить пересувний флюорограф,
але сподіваємось, що це питання
буде вирішено. Прилад цей занадто
дорогий.
Але ми лікуємо. Медицина не стоїть на місці, і з’являються все нові й
нові ефективні препарати, які зупиняють розвиток захворювання. Лікування онкологічно хворих частково
оплачує держава.

Перевірка на витривалість

Олег КОВТУН,
президент МБК «Вишгород»
ФОТО — Костянтин ЗАХАРІЙ, спеціально
для «Вишгорода»
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листопада відбувся
завершальний
сьомий турнір Київської області з баскетболу серед дорослих команд. В районній
ДЮСШ ми приймали БК «Вікинги»
з Василькова.
І хоча цей клуб не посідає лідируюче місце в групі В (див. турнірну таблицю), та свою назву виправдовує.
Гра із самого початку пішла важко —
як для однієї команди, так і для іншої.
Тактичні ходи на майданчику більшістю не завершувалися взяттям кільця.
Промахувались обидві команди, та
бажання перемогти теж було в обох.
Перший період — 19:14 на користь МБК «Вишгород».
Другий — 20:15 також.
Після тривалої перерви БК «Вікинги» намагались переломити хід
зустрічі, в якийсь момент різницю
вони змогли скоротити до трьох
очків. Та завдяки Божій
допомозі, а також нашим
хлопцям ми перемогли й у
третьому періоді — 19:17.
Четвертий період, сили
в обох команд майже вичерпані. Пару результативних контратак зуміли
провести гості. В останньому періоді нашим завданням було утримати
різницю в очках на нашу
користь — і це нам вдалося, хоча цього разу ми програли (14:17).
Перемога
за
МБК
«Вишгород» — загальний
рахунок 72:63.

а-Фішка
Друге коло чемпіонату Київської області
з баскетболу серед дорослих команд відбудеться 22 січня 2012 р. у
нас у Вишгороді, стежте
за інформацією.

Тайм-аут
Щира подяка организаторам
змагань, насамперед — МБК «Вишгород», а також суддям: головному
судді Федерації баскетболу України
Артему Ільницькому, секретарюпротоколісту Олександру Грачову,
секундометристу Олегу Ковтуну,

оператору 24 секунд Олександру
Гордійчуку. За наданий для змагань зал ми щиро вдячні директору
ДЮСШ Валерію Золотухину та начальнику відділу фізичної культури
та спорту Вишгородської РДА Миколі Горовому.

Людина

Вишгород
Виставки

3 грудня

«Коли душа окрилено летить» — Ганна малює

2011 року
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Хочете — вірте,
хочете — перевірте

Обійми підвищують
імунітет

Я

Карпатські сюжеті —
визначальні у творчості Ганни Хомчик

Заступник голови міської ради ветеранів
Сергій Лагуненко зачарований цими картинами

роботи — в експозиції Запорізького художнього музею, в приватних колекціях
ФОТО — автор,
любителів живопису України і світу.
спеціально для «Вишгорода»
Його сват — Валерій Васьков, випускник Вижницького училища прикладноакої виставки у Вишгороді ще го мистецтва та Рівненського інституту
не було. І «Барвистим колом» культури, нині — член Асоціації художназвали її недарма. Справді, ників Португалії,
очі розбігаються від яскравості фарб, живе за корколоритності та динамічності сюже- доном. Із 2002
тів, задушевності і неповторності жи- року він органівих облич людей. Одна з відвідувачок зував 30 виставиставки прийшла на виставку хвора, вок своїх робіт у
постояла кілька хвилин біля дівчаток- Лісабоні.
гуцулок — і головний біль щез, наче
Ганна Хомйого й не було. «Ці дівчатка мене за- чик успадкувала
чарували», — зізналась вона авторці від батька любов
картини Ганні Хомчик.
до малювання.
Утім, понад 50 полотен, щільно роз- Хоча у Вижницьвішаних у невеличкій залі Благодійного кому
коледжі
фонду, настільки чудові, що не можна п р и к л а д н о г о
віддати перевагу якомусь одному. Бо в мистецтва отриусі вкладено душу художників. А на ви- мала свідоцтво
ставці представлено роботи чотирьох т е к с т и л ь н и к а ,
митців однієї родини Хомчиків-Васько- крок за кроком
вих.
іде
стежиною
Гуцулочки
Відкриваючи виставку, про це сказа- художника – жила Галина Вовчук, охарактеризувавши вописця. Вона
кожного.
– член міжнародного об’єднання художВолодимир Хомчик — член Націо- ників Польщі. Її персональні виставки
нальної спілки художників України. На- пройшли у Будапешті та Кракові, Львові
родився у Польщі, а вчився малювати в і Лісабоні.
Україні. Закінчив Львівський державний
Разом із майбутнім чоловіком Генінститут прикладного мистецтва. Його надієм Ганна вчилася у Вижницькому
коледжі.
Зійшлися на ниві
мистецтва.
Живуть зараз у
Львові.
Пара постійно у роз’їздах
— на етюдах,
виставках, презентаціях інших
художників.
Теми черпають
із
багатющої
історії України,
багато працюють.
Ганна, хоч і
В особі Ганни Хомчик вітають талановиту родину художників.
Зліва направо: голова Благодійного фонду св. кн. Ольги Воло- народилася в
димир Малишев, директор гімназії «Інтелект», депутат обласної Запоріжжі, відради Інна Шубко, художниця Ганна Хомчик, спеціаліст відділу з дала своє сергуманітарних питань міськвиконкому, депутат міської ради Оль- це Карпатам.
Герої її творів
га Мельник, працівниця Благодійного фонду Галина Вовчук
Марта КВІТКА

Т

Цікавинки
* Любителі котів уп’ятеро рідше
звертаються до лікарів у порівнянні з
тими, в кого немає пухнастих улюбленців. Діти в оселі, де живуть кішки, менше
схильні до алергії, у них сильніший імунітет.
* Термін «фелінотерапія» (лікування
за допомогою кішки) з’явився у 50-х роках ХХ ст.

– гуцули і гуцулки, які вражають не тільки незвичайним яскравим вбранням, а
й емоційними почуттями. Але й вкрита
очеретом хата у Східній Україні, що дивиться на річку жовтими каганцями вікон,
зворушує до глибини душі, бо нагадує
босоноге дитинство на березі Дніпра.

Ця виставка настільки зворушила місцеву поетесу Ольгу Дяченко, яка, до речі,
не минає жодного мистецького заходу у
Вишгороді, що вона експромтом написала чудові вірші, присвячені Ганні Хомчик. — Такого мені ще ніхто не дарував,
— зраділа художниця.
Дякували Ганні всі, хто побував цього
дня на виставці. А ще дякували працівникам Благодійного фонду св. кн. Ольги, які
подарували мешканцям міста це справжнє Диво зустрічі з Мистецтвом.
Ольга ДЯЧЕНКО
Немов я у дитинстві побула,
Хоча давно пішла, збулась села.
Воно, на жаль, давно вже під водою,
А я ходжу у снах там молодою.
І раптом ці картини – щастя мить,
Коли душа окрилено летить
На рідну стежку, батьківський поріг,
Який тепло на всі роки зберіг.
Спасибі щире за оцю красу,
Змахну з очей непрохану росу.
Нехай Вам Божа буде благодать
Багатство серця людям передать,
Щоб нашої Вкраїни – сонця-цвіту
Краса вертала із усього світу.
26 листопада 2011 р.

к часто ви обіймаєтесь? Таке просте,
здавалося б, запитання
часто ставить нас у глухий кут. Особливо, коли
ми одружені не перший
рік, або, навпаки, давно не
мали любовних пригод...
Та хіба обійматись можна
лише з тими, хто займає
почесне місце коханих?
Звісно, ні.
А важливість таких «процедур» просто неоціненна! Для
того, щоб вас переконати,
ось декілька цікавих фактів
про обійми.
* Люди, які «недоотримали» обіймів у дитинстві, виростають замкненими і невпевненими у собі.
* Дружні обійми підвищують імунітет і рівень окситоцину – гормону, який знімає
відчуття тривоги, самотності
і нормалізує кров’яний тиск.
* Ніжна дружба дівчат-підлітків, яка проявляється у
поцілунках і обіймах, є репетицією майбутніх стосунків з
протилежною статтю.
* Існує версія, що звичай
обійматись при зустрічі виник із необхідності перевірити, чи не захована зброя
за пазухою у потенційного
ворога.
* Жінки в обіймах більш за
все цінують відчуття захищеності й емоційного тепла, а
чоловіки – відчуття дотику жіночих грудей.
* Найчастіше обіймаються
європейці, найрідше – американці.
* Італійці підрахували, що
для того, щоб почувати себе
щасливою, людина повинна
обійматися з кимось як мінімум вісім разів на день.
* А в клінічній психології навіть є розділ, об’єкт вивчення
якого – обійми!
Тож, хоча Всесвітній день
обіймів відзначають 4 грудня
й 21 січня, його можна влаштовувати собі щодня. Спробуйте і вам обов’язково сподобається!!!

Пухнасті лікарі
* Кішки муркотять у діапазоні 27-44
Гц. Ультразвук такого рівня медики використовують для лікування людей: загоювання ран, зміцнення кісток, зменшення болю у суглобах.
* Власники домашніх тварин на 30%
менше ризикують захворіти інфарктом
— це дослідження американських вчених. Навіть нетривале погладжування

кішки нормалізує тиск і пульс.
* При шлункових захворюваннях
варто завести кішку з короткою шерстю. Гладити котів корисно для травлення.
* Коти з довгою шерстю знімають
стрес і втому. Кращі лікарі – чорний і білий коти.
* Ефект звичайної гри, коли кіт потя-

гується на колінах господаря і випускає
кігті, можна прирівняти до сеансу голкотерапії. Адже кіт скубе рефлексогенні
зони, які сприяють покращенню самопочуття.
* Чисельні дослідження німецьких
вчених підтверджують, що люди, які все
життя тримають кота, живуть на 10,3
року більше.

16 3 грудня

Соціум

2011 року

Економний Новий рік
Дмитро ПЕТРЕНКО
Наближається Новий рік, а разом з ним – і турботи про святковий стіл,
на якому у наступний рік Дракона обов’язково мають бути м’ясні і рибні
страви. Ціни на продукти перед святом зростають, тож краще потурбуватись про закупівлю заздалегідь. А щодо тих продуктів, котрі не можна
купити завчасно, щоб вони не зіпсувались – краще придивитись до цін і
асортименту, щоб заздалегідь обрати місце для покупок.
Одна із співробітниць нашої редакції отримала спецзавдання – порівняти ціни в різних магазинах.
І що ж виявилось? Якщо обрати товари з кращою ціною – можна зекономити до 20%. По п’яти товарах
із 8 обраних в нашому «ціновому» змаганні виграв «ЕКО-маркет». А секрет, виявляється, простий: в
«ЕКО-маркеті» працює спеціальний співробітник, котрий щодня перевіряє понад 2000 цін, а потім в
магазинах знижують їх відповідно до отриманих даних.
Опис продукту

ЕКО-маркет

Гриби «Верес» (шампіньйони закусочні) 300 мл
Ковбаса «Глобин» (Венеція) в/г, с/к, вагова
Пангасіус, МГМ, с/м, філе ваг.
Сир «Російський» ваг.
Окіст свиний на кістці
Сьомга (180 г. шматок с/с)
Шинка «Кременчук», Волинська, варена, п/а, ваг.

12,99
79,99
23,99
48,49
41,49
29,5
34,99

Мінімальна
у конкурентів
13,86
93,57
30,1
55,29
41,5
35,98
37,7

До речі, нещодавно відбулось нагородження переможців Соціальної акції «ЕКО-маркет» – школам!»-2011. Завдяки своїм постійним покупцям «ЕКО-маркет» подарував переможцям у Київському
регіоні – столичним школам № 36 та № 169 – і Бориспільській школі № 5 – сучасні мультимедійні комплекси (інтерактивна дошка + проектор і ноутбук).

Циклокросворд «Пташиний»
Склав Борис РУДЕНКО

На дозвіллі

На дозвіллі

1. Хижий птах родини яструбиних.
2. Морський птах родини чистикових.
3. Пташка загону горобиних. 4. Дика
... — кряква загону гусеподібних. 5.
Птах родини фазанових з хвостом 4045 см і довгим на ньому пір’ям. 6. Птах
— носоріг загону ракшеподібних. 7.
Птах родини воронових, спина у якою
чорного забарвлення з металевим
блиском. 8. Полярна ..., птах загону
ржанкоподібних. 9. Лісовий птах загону куриних. 10. Південноамериканські
лісові птахи загону куриних з гребенеподібним чубчиком на голові (кракси).
11. Лісова пташка родини воронових
з червонувато-сірим пір’ям. 12. Птах
родини ржанкових. 13. Одна із кісток
ноги птахів (плюсна), 14. Птах, який у
перші дні життя вигодовується «пташиним молоком». 15. Птах з довгими
крилами (кречет, сапсан). 16. Степовий птах загону журавлеподібних
з довгою шиєю. 17. Крупний лісовий
птах з рижувато-сірим пір’ям. 18. Територія поширення виду птахів. 19.
Крупні хижі птахи (бородачі, ягнятники). 20. Молодий орел.

Відповіді на кросворд «Весела мудрість»,
надрукований у попередньому номері

Склав Борис РУДЕНКО
По горизонталі: 1. Ворог. 4. Право. 7. Око. 9. Барабан. 10. Дівчина. 2. Очі. 14. Прийом. 15. Трійка.
16. Влада. 19. Гріхи. 22. Успіх. 24. Скарб. 29. Апарат. 32. Викрут. 33. Рак. 34. Вогнище. 35 Телятко. 36.
Сто. 37. Іспит. 38. Радіо.
По вертикалі: 2. Оратор. 3. Гонор. 4. Події. 5. Вечеря. 6. Записка. 8. Знайомі. 11. Вплив. 13. Жарти.
17. Ліс. 18. Дні. 20. Рік. 21. Хор. 22. Увраж. 23. Початок. 25. Антракт. 26. Биття. 27. Парнас. 28. Тисячі.
30. Хрест. 31. Актор.

Вишгород
Вітаємо

Дні народження відзначають
депутати міської ради:
2 — Надія Володимирівна НЕЧИТАЙЛО,
13 — Богдан Михайлович РУДЕНОК,
25 — Світлана Іванівна СВИСТУН;
працівники апарату міськвиконкому:
22 — начальник фінансово-бухгалтерського відділу
Наталія Валеріївна САКЕВИЧ
Бажаєм щастя і достатку,
Ясного неба і тепла,
В житті вам згоди і порядку,
Щоб доля світлою була.
В роботі – успіхів, везіння,
У справах – вічного горіння!
Від душі любові вам бажаєм
І хай вам Господь Бог допомагає.
Вишгородська міська рада, міськвиконком,
редакція газети «Вишгород»

Диригент «Вишгорода»
Марина КОЧЕЛІСОВА очолює редакцію газети «Вишгород» шостий рік, зібрала чудовий молодий колектив.
За цей час міська газета невпізнанно змінилася, стала
нашею улюбленицею — і ми щосуботи з нетерпінням відкриваємо поштову скриньку. Цікава кожна сторінка, видно, що
над нею працюють професійно і творчо.
Теми розкриваються аналітично, без «смажених» фактів, але «з перчинкою». Газета «Вишгород» стала справжнім
містком між громадою і владою, на її сторінках цікавий діалог, а в редакцію залюбки звертаються громадські кореспонденти.
Вітаємо Вас, Марино Юріївно, з днем народження! Зичимо тепла, любові, шани від рідних і колег, нових ідей, удачі та
достатку.
Ваші читачі — педагогічний і учнівський колективи
Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1

Півстоліття з читачами
У листопаді відзначила свій творчий ювілей — півстоліття на журналістській ниві — Валентина ГОЛОВАНЬ.
Її гасло «Новини і теми — просто під ногами». Гострі, влучні репортажі, цікаві інформації та задушевні нариси Валентини Костянтинівни знає й читає вся Вишгородщина. Вона
особисто знає багатьох мешканців міста і району, а вже як
напише — то відірватися від читання неможливо.
Хай Ваша муза, шановна п. Валентино, не відлітає від вас
іще багато років. Здоров я Вам, родинного затишку та невибавної енергії!
Багаторічні читачі районної газети «Слово» —
педагогічний і учнівський колективи
Вишгородської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1

Посміхніться

ТАЛОН БЕЗПЛАТНОГО ОГОЛОШЕННЯ
3.12.2011 року
ТЕКСТ ОГОЛОШЕННЯ
(в газеті друкується не
більше 7 слів)
№ рубрики___________
на «__»_________2011р.

писати друкованими
літерами

Ваші дані
(в газеті не друкуються)

Прізвище __________
Ім’я _______________
Адреса ____________
Телефон___________
Наші рубрики
1. ПРОДАМ
2. КУПЛЮ
3. ОБМІНЯЮ
4. ПОДАРУЮ
5. НАЙМУ
6. ЗДАМ
7. ЗНАЙОМСТВО
8. ІНШЕ

Останній термін подання безкоштовних оголошень - вівторок до 12.00

ФОТОСТУДІЯ

Розмова двох друзів:
— Слухай, я більше так не
можу. Воно мене дістало.
— Хто?
— Кошеня, весь час в кімнаті, на килим робить. Ну я його
мордою туди потикаю і у вікно.
— Ну і що, привчив?
— Так, тепер воно на килим
наробить, мордою потикається і
у вікно стрибає.

Оголошення приймаються тільки від приватних осіб. Текст, написаний
друкованими літерами, має вміщувати до 7 слів і відноситися до рубрик: «Продам» , «Куплю» , «Обміняю» (3), «Подарую» (4), «Найму» (5), «Здам» (6), «Знайомство» (7), “Інше” (8). На одному талоні писати одне найменування. Все, що

понад 7 слів, — оплачується за існуючими розцінками. Термінові, виділені рамкою оголошення, — платні.

У грудні

Фотозйомка:
1. На пленері;
2. В інтер’єрі;
3. Для каталогів;
4. В студії.
вул. Н. Шолуденка, 14,
кім. 45 (автошкола)
тел: (095) 632-22-87
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